
Gdynia, 01 czerwca 2020 rok. 

Komunikat dot. egzaminu ósmoklasisty 2020 r. 

1. Egzamin ósmoklasisty w dniu 16 czerwca br. (wtorek) uczniowie rozpoczynają 

spotkaniem o godz. 730 w kościele dolnym (proszę nie gromadzić się przed 

kościołem, pamiętać o zakryciu ust i nosa oraz zajęciu miejsca w odpowiedniej odległości  

od siebie).  

Program: 
 

 msza święta w intencji ósmoklasistów,  

 przejście w zorganizowany sposób, z zachowaniem warunków wynikających  

z sytuacji epidemicznej, do szkoły na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. 

 

2. Egzamin w sesji wiosennej roku 2020 r. odbywa się w czerwcu zgodnie z zaktualizowanym 

w dniu 20 maja br. harmonogramem Dyrektora CKE dostępnym na stronie internetowej.  

3. 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. 

4. Na egzaminie 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: 
 

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), 

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 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. 

 

Egzamin dodatkowy: 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych możliwe jest przystąpienie  

do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym między 7 a 9 lipca 2020 roku. Warunkiem jest 

dostarczenie najpóźniej w dniu egzaminu stosownego zaświadczenia lekarskiego oraz złożenie 

przez Rodziców/Prawnych Opiekunów w szkole druku wniosku do dyrektora OKE o zgodę na 

przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym. Egzaminy dodatkowe odbywają się wg 

harmonogramu opublikowanego przez Dyrektora CKE (dostępny na stronie www). 

Odbiór wyników egzaminu:  

W szkole do 31 lipca 2020 roku. Wyniki będą zamieszczone również w  serwisie OKE 

(loginy i hasła uczniowie otrzymali we wcześniejszym terminie). 

Wgląd i weryfikacja:  

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy 

egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną 

zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. 

Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w 

terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu. Wniosek może być złożony osobiście przez 

uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego lub przesłany do okręgowej komisji 

egzaminacyjnej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną. 

 

ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz 

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego 

w Katolickiej SP im. św. Jana Pawła II 

w Gdyni 


