ZASADY ORGANIZACJI PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2021
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KŁODZKU
INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCYCH
(opracowane na podstawie Wytycznych CKE, MEN I GIS)

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. Zdający mają obowiązek zapoznać się z informacjami dotyczącymi egzaminu na stronie
szkoły, w tym w której sali piszą egzamin oraz o której godzinie powinni się zgłosić (listy
uczniów do sal będą opublikowane na stronie szkoły).
4. Wszyscy wchodzący na teren szkoły muszą przestrzegać przepisów sanitarnych, w tym mieć
zakryte usta i nos (maseczki), 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;
5. 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;
6. Zdający przynoszą WŁASNE przybory potrzebne na egzaminach (długopisy z czarnym
atramentem, linijki na egzamin z matematyki ), gdyż ze względów sanitarnych szkoła nie
przewiduje użycia zapasowych; zdający nie mogą wymieniać się przyborami;
7. Szkoła nie zapewnia wody do picia, należy mieć własną i w czasie egzaminu postawić na
podłodze przy ławce;
8. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić telefonów komórkowych i innych urządzeń
telekomunikacyjnych ( skutkuje to unieważnieniem egzaminu);
9. Należy poinformować komisję egzaminacyjną o swoim schorzeniu (np. alergia), którego
objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie; podczas kaszlu lub kichania zdający
obowiązkowo zakrywają nos i usta (maską lub zgiętym w łokciu przedramieniem);
10. 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.
11. 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;
12. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni
opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu
nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu
warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem
osób udzielających pomocy medycznej.
13. Zdający, którzy mają wydłużony czas, zajmują miejsca wyłączone z losowania, wskazane
przez przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin w sali;
14. Po ogłoszeniu zakończenia czasu przeznaczonego na egzamin zdający zamykają arkusze
i odkładają na brzeg stolika, czekając na jej odbiór i pozwolenie opuszczenia sali.
UWAGA: ze względu na bezpieczeństwo sanitarne zdający będą opuszczać salę na polecenie
przewodniczącego ZN w odstępach czasowych; po opuszczeniu sali zdający niezwłocznie
opuszcza teren szkoły; zabronione jest gromadzenie się uczniów przed szkołą.
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