
Załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora 

z dnia 1 czerwca 2020r. 

 

Procedury organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty. 

 

1. Egzamin jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych w formie pisemnej 

z następujących przedmiotów: 

a. język polski - dnia 16 czerwca 2020r. o godz. 9.00, czas trwania 120 minut 

b. matematyka – dnia 17 czerwca 2020r. o godz. 9.00, czas trwania 100 minut 

c. język obcy nowożytny (j. angielski)  – dnia 18 czerwca 2020r. o godz. 9.00, czas trwania 

90 minut 

2. W czerwcu 2020r. na stronie tytułowej arkuszy egzaminacyjnych wydrukowana będzie data 

przeprowadzania egzaminu, w jakiej egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu miał się 

planowo odbyć w kwietniu 2020 r. 

3. W celu prawidłowego przebiegu egzaminu szkoła dysponuje: 

a. liczbą sal zapewniającą odpowiednie warunki dla wszystkich zdających, przygotowanych 

zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych, 

b. osobną salą / osobnymi salami dla korzystających z przedłużenia czasu pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym przygotowaną zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych. 

W uzasadnionych przypadkach zdający korzystający z wydłużenia czasu lub urządzeń 

technicznych z powodu dysfunkcji mogą pisać egzamin we wspólnej sali z innymi 

zdającymi, 

c. zegarem oraz tablicą (planszą) do zapisania czasu faktycznego rozpoczęcia i zakończenia 

pracy z arkuszem egzaminacyjnym, widocznymi dla każdego zdającego (w każdej sali 

egzaminacyjnej), 

d. sprzętem do odtwarzania płyt CD (jednym odtwarzaczem na każdą salę egzaminacyjną, 

odtwarzaczami zapasowymi na wypadek awarii oraz bateriami na wypadek przerwy 

w dopływie energii elektrycznej, przygotowanym zgodnie z zasadami określonymi 

w Wytycznych) i dobrym nagłośnieniem w salach, w których jest przeprowadzany egzamin 

z języka obcego nowożytnego, 

e. łączem internetowym 

f. przynajmniej jednym stale dostępnym połączeniem telefonicznym, 

g. płynami do dezynfekcji rąk przeznaczonymi dla zdających oraz innych osób biorących 

udział w przeprowadzaniu egzaminu.  

4. Warunki w salach przeznaczonych do przeprowadzenia egzaminu powinny być zgodne 

z podstawowymi wymaganiami bhp oraz zasadami określonymi w Wytycznych. Zdającym 

zapewnia się dostęp do toalety w warunkach uniemożliwiających kontakt z innymi 

osobami. 

5. Zdający powinni pracować w warunkach zapewniających samodzielność ich pracy. Jako 

minimum należy przyjąć konieczność przygotowania: 

a. stolika dla każdego zdającego, z zastrzeżeniem, że stoliki są ustawione w jednym 

kierunku), w odległości zapewniającej samodzielność pracy oraz bezpieczeństwo sanitarne, 

tj. zapewnienie pomiędzy zdającymi co najmniej 1,5-metrowego odstępu w każdym 

kierunku 



b. miejsc dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów, również zapewniających co 

najmniej 1,5-metrowy odstęp od zdających oraz innych członków zespołu nadzorującego. 

6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego 

do przeprowadzenia egzaminu w szkole w terminie dodatkowym. 

7. Terminem dodatkowym egzaminu są odpowiednio dni 7, 8, 9 lipca 2020r. 

8. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. 

9. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 12 czerwca 2020 r., powołuje 

członków zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego 

zespołu spośród członków zespołu. 

10. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni – nie później niż 

w dniu danego egzaminu, przed rozpoczęciem tego egzaminu – przeprowadzić szkolenie 

w zakresie organizacji egzaminu dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole 

wchodzących w skład zespołów nadzorujących.  

11. Jeżeli szkolenie jest przeprowadzane w dniach poprzedzających egzamin, może ono zostać 

przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

12. Osoba powołana w skład zespołu jest zobowiązana złożyć podpis potwierdzający 

powołanie z chwilą powzięcia wiadomości o powołaniu, a podpis potwierdzający odbycie 

szkolenia w zakresie organizacji egzaminu– po odbyciu szkolenia, jednak nie później niż 

w dniu danego egzaminu, przed rozpoczęciem tego egzaminu. 

13. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej 

jeden nauczyciel jest zatrudniony w: 

a. szkole, w której jest przeprowadzany egzamin; nauczyciel ten pełni funkcję 

przewodniczącego zespołu 

b. innej szkole lub w placówce (ma innego pracodawcę). 

14. Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu 

nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 25 zdających. 

15. W dniu poprzedzającym egzamin z języka obcego nowożytnego przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego wraz z przedstawicielami przewodniczących zespołów nadzorujących 

sprawdzają stan techniczny urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu z języka 

obcego w każdej sali (odtwarzaczy płyt CD, głośników) oraz ich rozmieszczenie, 

gwarantujące wysoką jakość dźwięku.  

16. Przewodniczący zespołów nadzorujących przygotowują plany sal egzaminacyjnych, 

uwzględniające rozmieszczenie zdających, członków zespołu nadzorującego oraz 

obserwatorów w danej sali egzaminacyjnej oraz zasady określone w Wytycznych. Plan sali 

egzaminacyjnej powinien przedstawiać: 

a. ustawienie stolików w sali egzaminacyjnej (stoliki, przy których będą siedzieć zdający, 

są ponumerowane i ustawione w jednym kierunku), wraz z określeniem odstępów 

pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego 

b. rozmieszczenie członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów 

c. podział sali na sektory, tj. grupy zdających pod bezpośrednim nadzorem poszczególnych 

członków zespołu nadzorującego. 

17. Przewodniczący zespołów nadzorujących sprawdzają przygotowanie sal, w tym w 

szczególności: 

a. usunięcie z sali egzaminacyjnej pomocy dydaktycznych z zakresu danego przedmiotu 



b. ustawienie ponumerowanych stolików w jednym kierunku, w sposób zapewniający 

samodzielną pracę zdających; z zastrzeżeniem że każdy zdający pracuje przy osobnym 

stoliku, zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych 

c. przygotowanie losów z numerami stolików 

d. przygotowanie odpowiednich stanowisk dla zdających uprawnionych do dostosowania 

warunków i form przeprowadzania egzaminu 

e. przygotowanie miejsc dla członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów, zgodnie 

z planem sali egzaminacyjnej 

f. umieszczenie w widocznym miejscu sprawnego zegara oraz tablicy (planszy) do 

zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym 

g. umieszczenie przed wejściem do sali, w widocznym miejscu, listy zdających (imię 

i nazwisko)w danej sali 

h. przygotowanie sprzętu (odtwarzacza płyt CD) niezbędnego do przeprowadzenia 

egzaminu z języka obcego nowożytnego; niezbędne jest zdezynfekowanie sprzętu 

wykorzystywanego do przeprowadzenia egzaminów 

i. przygotowanie kilku zestawów zapasowych przyborów do pisania 

j. zapewnienie w każdej sali egzaminacyjnej wymaganych warunków sanitarnych 

określonych w Wytycznych. 

18. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje każdemu przewodniczącemu 

zespołu nadzorującego arkusze egzaminacyjne w odpowiedniej formie i liczbie 

odpowiadającej liczbie zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych. 

19. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu 

oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń 

telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali. 

20. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnej 

mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach. Przypomina 

również zdającym o zakazie pożyczania materiałów od innych zdających. 

21. Woda dla zdających będzie zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający 

przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. 

22. Przed rozpoczęciem egzaminu należy przypomnieć zdającym kluczowe zasady związane 

z zapewnieniem bezpieczeństwa, wskazane w Wytycznych, tj. 

a) obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz 

każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu 

nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający 

opuszcza salę egzaminacyjną 

b) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi 

c) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie 

higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia) 

d) zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po 

egzaminie. 

23. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający 

wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu nadzorującego lub 

członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą 

pracować. 



24. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających oraz przyniesieniu do sali egzaminacyjnej 

materiałów egzaminacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich: 

a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu, w tym zasadach dotyczących zachowania 

bezpieczeństwa sanitarnego określonych w Wytycznych 

b. o zasadach oddawania prac egzaminacyjnych po zakończeniu pracy. 

25.  Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki 

przygotowane przez OKE.  

26. Członkowie zespołu nadzorującego rozdający zdającym ww. materiały muszą mieć zakryte 

usta i nos oraz muszą mieć założone rękawiczki. 

27. Obserwator jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa i zachowania niezbędnego odstępu 

od innych osób. Może zdjąć maseczkę (przyłbicę) dopiero po zajęciu wyznaczonego 

miejsca w sali. Obserwator, który nie zaopatrzył się w osłonę ust i nosa, nie zostaje 

wpuszczony na obserwację. 

28. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności 

zdających poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym. 

Sprawdzając poprawność danych, o których mowa powyżej, członkowie zespołu 

nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach mają rękawiczki. 

29. Członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy powinni do niezbędnego minimum 

ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej. Obserwując przebieg egzaminu, przy 

zachowaniu niezbędnego odstępu, członkowie zespołu nadzorującego i obserwatorzy nie 

muszą zakrywać ust i nosa. 

30. 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. 

31. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali zdający wychodzi, nie zakłócając pracy 

pozostałym piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od 

zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak, by nie 

zakłócić pracy pozostałym zdającym. 

 


