Egzamin - informacja dla uczniów klas ósmych
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST OBOWIĄZKOWY!
Nie przystąpienie do egzaminu wiąże się koniecznością powtarzania klasy
ósmej.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.

2. W egzaminie nie może uczestniczyć osoba objęta kwarantanną lub zamieszkująca z osobą
przebywającą na kwarantannie.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy (książek, telefonów); z chwilą
wejścia na teren szkoły zdający powinni wykonywać polecenia nauczycieli i obsługi, w tym
dotyczące obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu co najmniej 1,5m;
5. Zdający przynoszą WŁASNE przybory potrzebne na egzaminach (długopisy z czarnym
atramentem, linijki), gdyż ze względów sanitarnych szkoła nie przewiduje użycia zapasowych;
zdający nie mogą wymieniać się przyboram.
6. Zdający piszą egzamin w następujących salach:
- sala nr 16 (biblioteka szkolna)
- sala nr 23
- sala nr 27
- sala nr 41
(dokładna lista zdających w poszczególnych salach znajduje się na stronie szkoły:
http://www.jedynka.klodzko.pl).

Zdający, którzy piszą egzamin w sali:
•

nr 41 przychodzą do szkoły na godz. 8.30, do budynku wchodzą DOLNYM wejściem.

•

nr 23 przychodzą do szkoły na godz. 8.30, do budynku wchodzą GÓRNYM wejściem.

•

nr 16 przychodzą do szkoły na godz. 8.40, do budynku wchodzą GÓRNYM wejściem.

•

nr 27 przychodzą do szkoły na godz. 8.40, do budynku wchodzą DOLNYM wejściem.

7. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie przychodzą
do szkoły i od razu wchodzą do sali egzaminacyjnej; przewodniczący zespołu nadzorującego lub
członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.

8. Wszyscy wchodzący na teren szkoły muszą przestrzegać przepisów sanitarnych, w tym mieć
zakryte usta i nos (maska, przyłbica), zachować odległość od innych osób minimum 1,5m; po
wejściu do szkoły niezwłocznie udać się na właściwe piętro (nie dotykać klamek, poręczy).
Zakrywanie nosa i ust obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po
zajęciu miejsca i rozpoczęciu egzaminu.

9. Po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu na tablicy zdający mogą zdjąć maski,
jednak będą musieli je włożyć ponownie w następujących sytuacjach:
a) zgłoszenia pytania do członka zespołu nadzorującego (przez podniesienie ręki, nauczyciel
podchodzi wtedy do stolika);
b) wyjścia do toalety;
c) zgłoszenia zakończenia pracy z arkuszem;
d) opuszczania sali egzaminacyjnej i terenu szkoły;

10. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej
na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich
15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem
egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

11. Po ogłoszeniu zakończenia czasu przeznaczonego na egzamin zdający zamykają arkusze

i odkładają na brzeg stolika, czekając na jej odbiór i pozwolenie opuszczenia sali.

Zabronione jest gromadzenie się uczniów przed szkołą, zarówno przed egzaminem,
jak i po jego zakończeniu!

