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 Gdynia dn. 29 maja 2020 r. 

 

Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 
w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gdyni 

uwzględniające zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 
 

Podstawy prawne zastosowanych rozwiązań: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, ze 

zm.), w szczególności z rozporządzeniem z dnia 19 maja 2020 roku zmieniającym ww. 

rozporządzenie (Dz.U. poz. 891), zwanym dalej „rozporządzeniem”. 

 

 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 maja 2020 r. w sprawie 

harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz 

egzaminu maturalnego w 2020 roku  - aktualizacja z 20 maja 2020 roku. 

 

 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca 

w roku szkolnym 2019/2020  wraz z załącznikami - aktualizacja z 20 maja 2020 roku. 

 

Rozwiązania szczegółowe: 

 

1. Egzamin w sesji wiosennej roku 2020 r. odbywa się w czerwcu zgodnie  

z zaktualizowanym w dniu 20 maja br. harmonogramem egzaminów ogłoszonym przez  

Dyrektora CKE - dostępnym na stronie internetowej.  

2. Egzaminy w kolejnych dniach sesji odbywają się o godz. 9.00. Obowiązkiem zdającego 

jest stawić się na właściwy egzamin na godzinę przed wskazanym czasem 

w harmonogramie. 

3. Podczas egzaminu w sesji czerwcowej w br. szkolnym obowiązują zasady wynikające  

z zagrożenia epidemicznego COVID-19 i wynikające z właściwych regulacji prawnych  

w tej kwestii.  

Zdający ma obowiązek: 
 

 

4. Zdający ma obowiązek: 
 

a) przyjść na egzamin wyłącznie gdy jest zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą 

na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną 

lub izolacją w warunkach domowych, 

b) zakrywania przez zdających ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej, 

c) korzystania tylko z własnych przyborów piśmienniczych oraz linijki (matematyka), 
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d) unikać tworzenia grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną zarówno 

przed rozpoczęciem egzaminu jak i po jego zakończeniu. W tym celu należy dostosować 

się na bieżąco do komunikatów i podanych rozwiązań organizacyjnych w szkole, 

e) nie dokonywania samowolnie żadnych zamian w konfiguracji ustawienia ławek w sali 

egzaminacyjnej, które ustawione są w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany 

był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku, 

f) zakrywania ust i nosa każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego 

podchodzi przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na 

pytanie lub gdy zdający opuszcza salę. 

g) stosować się do zakazu kontaktowania się z innymi zdającymi. Zdający nie mogą 

komunikować się ani pożyczać przyborów od innych zdających! 

h) wystrzegać się na ile to możliwe dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa  

i oczu, a nade wszystko przestrzegać higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust 

zgięciem łokcia), 

i) dostosować się do wyników losowania stolików, które przeprowadza przewodniczący 

zespołu nadzorującego lub wskazany przez niego członek zespołu nadzorującego w 

obecności zdającego. Gdy zdający ze względów zdrowotnych w terminie 

proceduralnym wskazał, iż nie może zakrywać ust i nosa, może być posadzony w 

dogodnym miejscu na sali (stosownie do jego sytuacji zdrowotnej) poza losowaniem,  

j) przynieść własną wodę w małej butelce. Butelkę należy postawić przy nodze stolika. 

szkoła nie zapewnia wody pitnej,  

k) nie wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, 

maskotek. 

UWAGA!!! 

W czerwcu 2020 r. 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. To nie jest błąd! 

Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną, (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) 

najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym, jako czas zakończenia pracy. W ciągu 

ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet, jeżeli zdający skończył pracę  

z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

Ponadto na teren szkoły nie mogą wejść Rodzic/Prawny opiekun, z wyjątkiem sytuacji, kiedy 

zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

 

Obowiązki organizacyjne z uwzględnieniem sytuacji 

epidemicznej: 

5. Przed egzaminami należy poinformować zdających o zasadach bezpieczeństwa, w tym celu m.in. 

przy wejściu do szkoły należy wywiesić informację: 

a) dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu, 

b) zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

c) zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego, 



Strona 3 z 5 
 

d) zawierającą numery telefonów do służb medycznych, 

e) zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590). 

6. Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 

60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby 

wchodzące na teren szkoły. 

7. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok 

płynu należy umieścić informację na temat zasad prawidłowej dezynfekcji rąk. 

8. W trakcie egzaminów w szkole obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu osobom 

nieupoważnionym oraz innym uczniom, pracownikom szkoły oraz interesariuszom, których 

obecność nie ma związku z przebiegiem i organizacją egzaminów i którzy nie otrzymali zgody na 

wejście do szkoły od dyrektora lub wyznaczonej przez niego do tego celu osobę. 

9. Dyrektor jest zobowiązany do wdrażania wszelkich możliwych rozwiązań, również kierując się 

analizą bieżącej sytuacji, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz 

przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

10. Przewodniczący ZN zapewnia ustawienie ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób,  

aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. 

11. Dyrektor zapewnia obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po 

każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden 

zdający.  

Obowiązki zespołu nadzorującego 

 
12. Nie później niż do 12 czerwca 2020 r. PZE potwierdza powołanie członków  

i przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg egzaminu w poszczególnych salach 

egzaminacyjnych (tzn. uzyskuje potwierdzenie gotowości do pracy od każdej osoby powołanej  

w skład zespołu nadzorującego). 

13. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli, przy czym  

co najmniej jeden jest zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin 

(przewodniczący), oraz co najmniej jeden zatrudniony w innej szkole lub placówce. Jeżeli w sali 

jest więcej niż 30 zdających, to zwiększa się zespół nadzorujący o jednego nauczyciela  

na każdych kolejnych 25 zdających. 

W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela 

zatrudnionego w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, albo nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole lub w placówce, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić: 

a.) inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania 

stanowiska nauczyciela, niezatrudnione w szkole lub w placówce, 

b.) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki 

doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska 

nauczyciela.  
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Dla osób, tych przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przeprowadza szkolenie w zakresie 

organizacji egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli szkolenie jest przeprowadzane w dniach 

poprzedzających egzamin, może ono zostać przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

14. W dniu poprzedzającym egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego lub przewodniczący zespołów nadzorujących upewniają się, że zostały 

przygotowane kartki z numerami stolików (do oznaczenia stolików) oraz losy z numerami stolików 

do wylosowania. 

15. Losowania przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub wskazany przez niego 

członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego. Wylosowane numery wrzuca się do 

odrębnego pojemnika. 

16. W sytuacji, gdy zdający ze względów zdrowotnych w terminie proceduralnym wskazał, iż nie 

może zakrywać ust i nosa, może być posadzony w dogodnym miejscu w sali (stosownie do jego 

sytuacji zdrowotnej) poza losowaniem. 

17. ZN ma obowiązek upewnić się, czy wszyscy zdający czują się dobrze! 

18. Przed rozpoczęciem egzaminu należy przypomnieć zdającym kluczowe zasady związane  

z zapewnieniem bezpieczeństwa. 

19. W 2020 roku członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy powinni do niezbędnego 

minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej. Jednakże w celu monitorowania 

prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy powinni 

regularnie obserwować zdających, stojąc. Obserwując przebieg egzaminu, przy zachowaniu 

niezbędnego odstępu, członkowie zespołu nadzorującego i obserwatorzy nie muszą zakrywać ust  

i nosa. 

20. W przypadku egzaminu z języków obcych nowożytnych szkoły mogą w razie konieczności 

sporządzić kopię płyty z nagraniami do zadań na rozumienie ze słuchu. Płytę można skopiować  

w dniu egzaminu, nie wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem egzaminu tj. nie wcześniej niż  

o godz. 8:00. Dyrektor szkoły może również pobrać plik mp3 z nagraniami na dany egzamin  

z serwisu OKE dla dyrektorów szkół. Sporządzona kopia płyty lub pobrany plik stanowi materiał 

egzaminacyjny objęty ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem. 

21. Z każdej sali egzaminacyjnej w każdym egzaminie, należy sporządzić plan sali egzaminacyjnej, 

dodatkowo wskazując odstępy zapewnione pomiędzy zdającymi (jeżeli – co do zasady – odstępy 

pomiędzy wszystkimi zdającymi w danej sali egzaminacyjnej są podobne, wystarczy wskazanie  

i opisanie odstępów. Plany sal należy przesłać do OKE (jako załączniki do protokołu zbiorczego), 

a ich kopię pozostawić w dokumentacji szkoły. 

22.  Członkowie zespołu nadzorującego przed rozpoczęciem pracy z arkuszami sprawdzają: 

a) czy numery PESEL na naklejkach są prawidłowe, 

 b) przy odbiorze arkuszy -  czy zdający poprawnie wpisali swój numer PESEL w wyznaczonych 

miejscach (strona tytułowa i karta odpowiedzi), 

 c) czy zdający zgodnie z uprawnieniem oznaczyli dysleksję. 
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23. Czas efektywny egzaminu liczy się od zakończenia czynności organizacyjnych.  

24. 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. 

25. W czerwcu 2020 roku materiały egzaminacyjne z dodatkowych sal można zapakować  

do zwykłych kopert (nie muszą być to foliowe koperty zwrotne), opisując je zgodnie z instrukcją 

dyrektora OKE. 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych 

możliwe jest przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty  

w terminie dodatkowym: 
26. Warunkiem jest dostarczenie najpóźniej w dniu egzaminu stosownego zaświadczenia 

lekarskiego oraz złożenie przez rodziców w szkole druku wniosku do dyrektora OKE o zgodę na 

przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym.  

27. Egzaminy dodatkowe odbywają się wg harmonogramu opublikowanego przez Dyrektora CKE 

(dostępny na stronie www) w okresie między 7 a 9 lipca 2020 roku. 

 

Postanowienia końcowe 

 

28. We wszystkich sytuacjach wymagających dodatkowej regulacji obowiązujące i nadrzędne są 

wytyczne zawarte w przedstawionych we wstępie źródłach prawa, a szczególnie w dokumencie 

dyrektora CKE „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020  wraz z załącznikami - aktualizacja z 20 maja 2020 

roku”. 
     

 

ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz 

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego 

w Katolickiej SP im. św. Jana Pawła II 

w Gdyni 


