
Istotne informacje związane z egzaminem ósmoklasisty

w terminie: 16-18.06.2020 r.

A. Przed egzaminem ósmoklasisty:

Drogi ósmoklasisto,
- na egzamin możesz przyjść wyłącznie, jeśli jesteś zdrowy  i nie masz objawów sugerujących chorobę 
zakaźną;
- jeśli Ty lub Twoi najbliżsi przebywacie na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,            
nie możesz przyjść na egzamin (fakt ten powinieneś zgłosić telefonicznie do sekretariatu szkoły);

- jeżeli chorujesz na alergię, albo inne schorzenie, którego objawami mogą być katar, kaszel lub 
łzawienie, Twoi Rodzice powinni zgłosić ten fakt niezwłocznie Wychowawcy klasy (informację 
należy przesłać poprzez dziennik elektroniczny);  

- jeżeli ze względów zdrowotnych, nie możesz nosić maseczki, Twoi Rodzice powinni zgłosić ten 
fakt Wychowawcy klasy do 28 maja 2020 roku (decyzję lekarską  należy przesłać poprzez dziennik 
elektroniczny lub na mail szkoły: szkolapodstawowa28@onet.pl); 

- Twój rodzic lub opiekun prawny nie może wejść z Tobą na teren szkoły;

- obowiązuje zakaz wnoszenia na teren szkoły wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych,

- na egzamin możesz przynieść tylko: własne przybory piśmiennicze, (długopis  z czarnym tuszem,  
linijka);

- nie przynoś na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy, w tym książek, maskotek, itd.;

- uczniowie wpuszczani będą do szkoły od godz. 8.30;

- uczniowie wchodzą do szkoły, z zachowaniem wymaganego odstępu, pojedynczo; obowiązkowo 
dezynfekując ręce; 

- pamiętaj o galowym stroju, 

- okrycia wierzchnie oraz ewentualnie przyniesione rzeczy (plecak, torbę, kurtkę) pozostawiasz w 
wyznaczonej sali;  

- pamiętaj o  zachowaniu  bezpiecznej odległości na korytarzu szkolnym (co najmniej 1,5 m );

- nie podawaj ręki na powitanie;

- pamiętaj o zakrytych ustach i nosie (maseczką), zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej 
szkoły;

- po wejściu do szkoły kierujesz się do wyznaczonej sali egzaminacyjnej; 

- przed wejściem do sali egzaminator odnotowuje Twoją obecność oraz  losuje numerek stolika            
i otrzymujesz naklejki z kodami; zajmujesz wylosowane  miejsce w sali;

- szkoła nie zapewnia wody pitnej, jeśli chcesz możesz przynieś własną;



B podczas egzaminu ósmoklasisty:

- pamiętaj, że na egzaminie nie możesz pożyczać przyborów od innych zdających;

- maseczką musisz mieć zakryte usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;

- maseczkę musisz ponownie założyć, gdy podchodzi do Ciebie nauczyciel, wychodzisz do toalety         
(tylko w wyjątkowych sytuacjach), kończysz pracę  z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzisz z sali 
egzaminacyjnej;

- maseczkę możesz mieć założoną podczas egzaminu, jeżeli uznasz, że będzie to właściwe dla 
Twojego bezpieczeństwa;  

- możesz opuścić salę egzaminacyjną jeśli ukończyłeś pracę z arkuszem egzaminacyjnym (najpóźniej 
15 min. przed wyznaczonym czasem zakończenia egzaminu);

- w ciągu ostatnich 15 min. przed zakończeniem egzaminu zdający nie opuszczają sali.

C. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty:

- pamiętaj o zachowaniu co najmniej 1,5 m odstępu od innych zdających; 

-  pamiętaj, po wyjściu ze szkoły, nie gromadź się, żeby omówić egzamin;

- nie czekaj na pozostałych kolegów/koleżanki; wrażeniami możesz podzielić się np. przez telefon;

- wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca 2020 r. i od tego dnia możesz również 
odebrać zaświadczenie o wynikach egzaminu.

                                                                                                                   Życzymy powodzenia


