PROCEDURY OBOWIĄZUJACE UCZNIÓW KLAS 8
PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW:




PRÓBNYCH W DNIACH 17,18,19 MARCA 2021 r. oraz
EGZAMINÓW WŁĄŚCIWYCH W DNIACH 25, 26, 27 MAJA 2021 r.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych.

Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych, albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją.
Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
W budynku szkoły mogą przebywać tylko zdający oraz nauczyciele będący członkami komisji
nadzorujących przebieg egzaminów, nauczyciele rezerwowi, dyrekcja szkoły, personel
medyczny oraz pracownicy obsługi placówki.
Uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 8.35. Wchodzą do budynku szkoły 3 wejściami,
w zależności od sali, w której piszą egzamin:
 uczniowie piszący w salach 21, 22, 23 - wejście główne do budynku szkoły,
 uczniowie piszący w salach 24, 25 - wejście od strony wybiegu przez blok sportowy
(obok s. 30 i sali gimnastycznej – schodami w górę).
 uczniowie piszący w salach 26, 27, 28 - wejście od strony wybiegu na hol szkolny,
Uczniowie mają obowiązek zachować bezpieczną odległość – 1,5m między sobą,
zarówno przy wejściu jak i na terenie szkoły.
Każdy uczeń przy wejściu do szkoły dezynfekuje ręce, korzystając z pojemnika z płynem
dezynfekcyjnym umieszczonym przy drzwiach.
Każdy uczeń, który wchodzi do budynku szkoły musi mieć zasłonięte usta i nos
maseczką, w której pozostaje do momentu zajęcia miejsca w wyznaczonej sali i otrzymania
zestawu egzaminacyjnego.
Po wejściu do budynku szkoły na udostępnionych wieszakach, uczniowie pozostawiają
wszystkie rzeczy, których nie wolno wnosić do sali, tj. kurtki, torby, plecaki, urządzenia
elektroniczne – jeśli komuś zdarzy się przynieść.
Nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych,
maskotek.
Uczeń może wnieść butelkę z wodą mineralną o pojemności ½ l (tylko z wodą), którą
stawia obok swojej ławki.

2. Po wejściu do szkoły i pozostawieniu rzeczy na wieszakach, zdający kierują się do
wyznaczonych sal, wchodzą pojedynczo według kolejności na liście zachowując bezpieczną
odległość 1,5m. Przy wejściu do sali członek komisji nadzorującej przebieg egzaminu
losuje za ucznia numer ławki. Zdający zajmuje wylosowane miejsce w sali.

3. Na egzamin uczeń przynosi własne przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis
z czarnym tuszem / atramentem oraz linijkę – w dniu egzaminu z matematyki. Rysunki,
jeżeli trzeba będzie je wykonać, wykonuje się długopisem.

4. Egzamin rozpoczyna się o godzinie 900.
Uczniowie spóźnieni nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów
egzaminacyjnych.

5. Uczeń zdający po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego ma obowiązek sprawdzić czy jego

zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są wyraźnie
wydrukowane. Braki zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, po czym
otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza podpisem na zbiorczym protokole.

6. Zdający wpisuje swój indywidualny trzyznakowy kod w wyznaczonych miejscach zestawu
egzaminacyjnego oraz sprawdza numer PESEL

7. Uczeń ma obowiązek zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu
8.

egzaminacyjnego.
Czas trwania egzaminu liczony jest od momentu zapisania przez przewodniczącego
zespołu nadzorującego na tablicy – godziny rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania
zadań.

9. Podczas rozwiązywania zadań uczeń może zdjąć maseczkę lub w niej pozostać.

Zdający musi mieć założoną maseczkę:
 gdy chce wyjść do toalety,
 poprosi członka komisji, aby do niego podszedł,
 podczas zbierania arkuszy egzaminacyjnych przez nauczycieli,
 w momencie opuszczania sali, po zakończonym egzaminie.
W każdej sali egzaminacyjnej będzie dostępny pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk oraz
papierowe ręczniki z których uczniowie mogą korzystać.

10. Zdający rozwiązuje zadania lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie
długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. Potrzebne do rozwiązania zadania
rysunki uczeń wykonuje długopisem lub piórem.

11. W czasie trwania egzaminu uczeń pracuje samodzielnie i nie zakłóca jego przebiegu.
Zdający:







nie opuszcza sali egzaminacyjnej (z wyjątkiem potrzeby wyjścia do toalety, co odnotowuje komisja)
nie opuszcza wyznaczonego w sali egzaminacyjnej miejsca,
w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,
nie wypowiada uwag i komentarzy,
nie zadaje pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,
nie korzysta z żadnych urządzeń elektronicznych i oczywiście nie wnosi ich do sali.

12. W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania egzaminu, przewodniczący zespołu

nadzorującego przerywa egzamin danego ucznia, unieważnia jego pracę i nakazuje
opuszczenie sali egzaminacyjnej.

13. Zdający, który ukończył pracę, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie

ręki.
Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania
i odbiera pracę.
Po otrzymaniu pozwolenia zdający opuszcza w maseczce salę egzaminacyjną, kierując się
do wyznaczonego wyjścia, którym wszedł do budynku szkoły.

14. Obowiązuje bezwzględny zakaz gromadzenia się uczniów na holu, przed wejściem
do budynku szkoły oraz na ulicach wokół szkoły.

15. Po opuszczeniu budynku szkoły, uczniowie pojedynczo wracają do swoich domów.

Wrażeniami z egzaminów mogą podzielić się z rówieśnikami tylko drogą elektroniczną.
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