SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
O ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
odbywającego się w Szkole Podstawowej nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach
w dniach 25 – 27 maja 2021 r.
1.

Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych kompatybilnych
z objawami COVID-19.

2.

Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach
domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.

Rodzic/prawny

opiekun

nie

może

wejść

z

dzieckiem

na

teren

szkoły,

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4.

Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) zdający,
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu,
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję,
obsługę szatni itp.,
4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele przebywający w szkole w ramach opieki
świetlicowej,
5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione,
w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki
sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli
zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

5.

Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń
telekomunikacyjnych, maskotek.

6.

Na egzaminie każdy ósmoklasista korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki. Zdający
nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów. Nie można korzystać z kalkulatora
oraz słowników.

7.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

8.

Na terenie szkoły w czasie trwania egzaminów nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

9.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp
(co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).

10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa
obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez
uczniów. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego
może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego
tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
11. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce, zachować bezpieczny odstęp.
12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie
zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć
na zadane przez niego pytanie,
2) wychodzi do toalety,
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
12. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe –
mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
13. Uczniowie, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń
rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym
zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych
układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia,
mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny
odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami
zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna
zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania
do egzaminu (do 18 maja 2021 r.)

14.

Wszyscy uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły o godz. 8.30. Do budynku szkoły
wchodzimy wyznaczonymi wejściami z zachowanie ustalonych zasad bezpieczeństwa.

Egzamin z języka polskiego (25.05.2021 r.) i matematyki (26.05.2021 r.) będzie odbywał się
w hali sportowej oraz sali gimnastycznej w Budynku B. Uczniowie wchodzą do wyznaczonego
miejsca według ustalonego harmonogramu:
 Wejście główne do budynku B - uczniowie o kodach: A06 – A10, A14, A18, A20 – A22, A24
– A25, A27, B05, B10, B12, B21, C03.
 Wejście główne do hali sportowej – uczniowie klasy 8a – A01 – A05, A11 – A13, A15 – A17,
A19, A23, A26, A28.
 Wejście do hali sportowej od strony boiska asfaltowego – uczniowie klasy 8b - B01 – B04,
B06 – B09, B11, B13 – B20, B22 – B28,

 Wejście do hali sportowej od strony osiedla (strona zachodnia) – C01 – C02, C04 – C06,
C08 – C15, C17 – C21.
 Dodatkowo w czasie egzaminu z języka polskiego uczeń o kodzie A29 - wejście główne
do szkoły - sala egzaminacyjna 24.
Egzamin z języka angielskiego (27.05.2021 r.) będzie odbywał się w następujących salach:
 Sala egzaminacyjna nr 1 (s. 24): uczniowie o kodach A01, - A05, A11 - A13. Wejście
główne do hali sportowej.
 Sala egzaminacyjna nr 2 (s. 5): uczniowie o kodach A15 – B17, A19, A23, A26, A28.
Wejście główne do szkoły.
 Sala egzaminacyjna nr 3 (s. 8): uczniowie o kodach B01 – B04, B06 – B09.
Wejście do szkoły od strony południowej (obok sali 7).
 Sala egzaminacyjna nr 4 (s. 33): uczniowie o kodach B11, B13 – B20, A11.
Wejście do szkoły przez szatnię.
 Sala egzaminacyjna nr 5 (s. 34b): uczniowie o kodach B22 – B28, C01 – C02.
Wejście do szkoły przez szatnię.
 Sala egzaminacyjna nr 6 (s. 10): uczniowie o kodach C04 – C06, C08 – C12.
Wejście główne do budynku szkoły.
 Sala egzaminacyjna nr 7 (s. 7): uczniowie o kodach C13 – C15, C17 – C21.
Wejście do szkoły od strony południowej (obok sali 7).
 Sala egzaminacyjna nr 8 (s. 11): uczniowie o kodach A06 – A10, A14, A18, A22.
Wejście główne do szkoły.
 Sala egzaminacyjna nr 9 (s. 25): uczniowie o kodach A20 – A21, A24 – A25, A27, B05,
B10, B12, C03.
Wejście do szkoły od strony boiska asfaltowego.
 Sala egzaminacyjna nr 10 (s. 33): uczeń B21. Wejście do szkoły przez szatnię.
 Sala egzaminacyjna nr 11 (s. 23): uczeń A29. Wejście główne do hali sportowej.
15. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną
przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
16. Każdego dnia po wejściu do sali uczeń losuje numer stolika, przy którym będzie pracował.
17. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego
przypomni

wszystkie zasadach kodowania arkusza egzaminacyjnego, sprawdzania

kompletności, rozpoczynania pracy z arkuszem, zasadach zgłaszania konieczności
korzystania z toalety, zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy
oraz zachowania środków bezpieczeństwa.
18. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem
egzaminacyjnym nauczyciel przypomni o konieczności przeniesienia odpowiedzi na kartę
odpowiedzi.
19. Po zakończeniu wyznaczonego czasu na pracę z arkuszem egzaminacyjnym uczniowie mają
dodatkowo 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę
odpowiedzi.

20. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu
przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący
zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza
kompletność materiałów, przestrzegając zasad bezpieczeństwa sanitarnego, sprawdza, czy
uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
21. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy
pozostałym piszącym. Wychodząc z sali egzaminacyjnej – zakrywa usta i nos.
22. Uczeń może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem)
najpóźniej na 10 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.
23. W ciągu ostatnich 10 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył
pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
24. Po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń zamyka arkusz, odkłada go na brzeg ławki i czeka
aż członkowie zespołu nadzorującego odbiorą pracę, a przewodniczący pozwoli opuścić salę.
25. W trakcie wychodzenia z sali egzaminacyjnej uczniowie zakrywają usta i nos i wychodzą
wejściem, którym wcześniej wchodzili do sali.

INFORMACJE DODATKOWE
 Uczeń/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.
 Egzamin w terminie dodatkowym (dla uczniów, którzy z różnych względów nie mogą
w terminie majowym przystąpić do egzaminu):

W terminie
dodatkowym

język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00
matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

 Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty – 2 lipca 2021 r.
 Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji – do 8 lipca 2021 r.
 Termin wydania zdającym zaświadczeń - 9 lipca 2021 r.

