
W dniach 17, 18 i 19 marca 2021 na terenie szkoły odbędzie się Próbny Egzamin 

Ósmoklasisty. 

Egzamin zostanie przeprowadzony w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie z dołączonymi 

wytycznymi. 

Szczegóły organizacyjne dot. przebywania uczniów VIII klasy na terenie szkoły w dniach 17, 

18, 19 marca 2021. 

(sekcja – dla ucznia i rodzica) 

1. Uczniowie każdego dnia przyjeżdżają do szkoły na godz. 9.00 autobusem szkolnym. 

2. Po wyjściu z autobusu szkolnego uczniowie w maseczkach ochronnych kierują się 

pojedynczo (nie grupując) do wejścia dolnego budynku szkoły. 

3. Do szkoły uczniowie wchodzą dolnym wejściem, dezynfekują dłonie i wymieniają 

maseczki na jednorazowe zapewnione każdego dnia egzaminu przez szkołę 

4. Zachowując odległości uczniowie korzystają ze wskazanej szatni. 

5. Z szatni uczniowie przemieszczają się pojedynczo, zachowując bezpieczną odległość do 

wyznaczonych sal  egzaminacyjnych. 

6. Przy wejściu do sali egzaminacyjnej, na czas pisania egzaminu uczniowie pozostawiają 

osobiste drobiazgi w przygotowanych torebkach foliowych ułatwiających 

identyfikację. Drobiazgi te uczniowie zabierają w torebkach po wyjściu z sali 

egzaminacyjnej. 

7. Egzamin odbywał się będzie zgodnie z procedurami Egzaminu Ósmoklasisty 

opracowanymi przez CKE. 

8. Po zajęciu przez ucznia miejsca przy stoliku w sali egzaminacyjnej, w miejscu siedzącym 

uczeń może zdjąć maseczkę. 

9. Zabronione jest korzystanie z przyborów kolegi. Jeżeli uczeń zapomni przyborów, to 

będzie mógł skorzystać ze szkolnych – zdezynfekowanych, znajdujących się w sali 

egzaminacyjnej. 

10. Uczeń może posiadać i korzystać na sali egzaminacyjnej z własnej wody mineralnej w 

oryginalnej małej butelce. 

11. Po napisaniu egzaminu uczniowie do czasu odjazdu oczekują w sali egzaminacyjnej pod 

opieką członków komisji z danej sali. Komisja odpowiada za bezpieczeństwo uczniów 

przebywających na sali egzaminacyjnej (dba o zachowanie procedur, zasad 

bezpieczeństwa) 

12. Dopuszcza się wyjście ucznia ze sali egzaminacyjnej w celu skorzystania z toalety 

położonej najbliżej sali. Uczniowie mogą wychodzić wyłącznie pojedynczo, a toalety 

będą dezynfekowane na bieżąco.  

13. Członkowie komisji odprowadzają uczniów do autobusu szkolnego, czuwając nad 

bezpieczeństwem – uczniowie z założonymi maseczkami ochronnymi i z zachowaniem 

bezpiecznych odległości. 

14. Na terenie szkoły – boisku, holu, w szatni uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela 

dyżurującego. 



15. Uczniowie wracają do domu autobusem szkolnym każdego dnia o godz. 11.30. 

Dyslektycy w przypadku korzystania z wydłużonego czasu mają możliwość powrotu 

autobusem szkolnym o godz. 12.30. 

16.  Na wszelkie wątpliwości oraz pytania ze strony rodziców zostaną udzielone 

wyjaśnienia i odpowiedzi podczas zebrania online w dniu 15 marca o godz. 19.00 

prowadzonego przez Dyrektora Szkoły oraz Koordynatora ds. Bezpieczeństwa w 

Szkole. 

 

Przydział sal egzaminacyjnych 

 

17 marca (środa) – Egzamin z języka polskiego 

Czas trwania – 120 minut, dyslektycy do 180 min. 

Sala 
egzaminacyjna 

Pomieszczenie 
szkolne 

Komisja Uczeń (kod) 
(zgodnie z nr z dziennika) 

Sala 1 Sala gimnastyczna Bieganowska 
Iwona 
Mikołajczyk 
Ewa 

A01, …., A15 

Sala 2 Sala nr 19 Małgorzata 
Woźniak-Kaca 

A16 

 

18 marca (czwartek) – Egzamin z matematyki 

Czas trwania – 100 minut, dyslektycy do 120 min. 

Sala 
egzaminacyjna 

Pomieszczenie 
szkolne 

Komisja Uczeń (kod) 
(zgodnie z nr z dziennika) 

Sala 1 Sala gimnastyczna Szymaniak 
Monika 
Wiśniewska 
Barbara 

A01, …., A15 

Sala 2 Sala nr 19 Małgorzata 
Woźniak-Kaca 

A16 

 

19 marca (środa) – Egzamin z języka nowożytnego 

Czas trwania – 90 minut, dyslektycy do 135 min. 

Sala 
egzaminacyjna 

Pomieszczenie 
szkolne 

Komisja Uczeń (kod) 
(zgodnie z nr z dziennika) 

Sala 1 Sala nr 41 Mikołajczyk 
Ewa 

A01, …, A07 
(jęz. niemiecki) 

Sala 2 Sala nr 30 Szymaniak 
Monika 

A08, A09,  
A11, …, A15 
(jęz. niemiecki) 

Sala 3 Sala nr 19 Małgorzata 
Woźniak-Kaca 

A16 
(jęz. niemiecki) 

Sala 4 Sala nr 29 Rożnowska 
Edyta 

A10 
(jęz. angielski) 



 

 

Uczeń powinien posiadać  

1. Ważną legitymację szkolną 

2. Długopis z czarnym tuszem (2 szt.) 

3. Linijkę. 

 


