Organizacja egzaminów ósmoklasisty
25. 05, 26. 05, 27. 05.2021 r.
Uczniowie klas 8 przyjeżdżają do szkoły z rodzicem
lub wg rozkładu jazdy autobusów, najpóźniej w szkole powinni być o godz. 8.30.
Na sale egzaminacyjne uczniowie są wpuszczani w trzech turach:
- o godz. 8.20 – dojeżdżający z kierunku Zasiek i Kumiałtowic,
- o godz. 8:30 – dochodzący z Brodów i najbliższej okolicy,
- o godz. 8:40 – dojeżdżający z kierunku Biecz, Grodziszcze, Jałowice, Jasienica, Koło, Datyń.
a) Część: język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek):
 godz. 9:00 (120 minut + 60 min. dla osób z dysfunkcjami),
Sala gimnastyczna (nr 1) odpowiedzialni:
Pani G. Nowak, Pani A. Stróż, Pan R. Kochanowski
Gabinet nr 18 odpowiedzialna – Pani A. Sykała
b) Część: matematyka – 26 maja 2021 r. (środa):
 godz. 9:00 (100 minut + 50 min. dla osób z dysfunkcjami),
Sala gimnastyczna (nr 1) odpowiedzialni:
Pani B. Mickiewicz, Pani M. Kostecka, Pan R. Janczewski
Gabinet nr 18 odpowiedzialna – Pani A. Stróż
c) język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek):
 godz. 9:00 (90 minut + 45 min. dla osób z dysfunkcjami),
Gabinet nr 4 odpowiedzialna - Pani G. Nowak
Gabinet nr 5 odpowiedzialna - Pani A. Stróż
Gabinet nr 8 odpowiedzialna - Pani B. Mickiewicz
Gabinet nr 10 odpowiedzialna - Pani A. Kilian
Gabinet nr 18 odpowiedzialna – Pani A. Sykała
Po egzaminach uczniowie, którzy czekają na autobus, udają się do świetlicy, pozostali odjeżdżają
z rodzicami, bądź idą do domu.
We wszystkie dni egzaminu ósmoklasiści zobowiązani są do przynoszenia ze sobą kluczyka
do swojej szafki w szatni.

Informacje dla ósmoklasistów i rodziców/prawnych opiekunów:
 Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną.
 Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
 Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych,
maskotek.
 Zdający unika tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salami egzaminacyjnymi.
 Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp
(co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 Zdający pamięta o dezynfekcji rąk, po wejściu do szkoły.
 Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub
wielorazową, materiałem, przyłbicą – wyjątek stanowią osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą
zakrywać ust i nosa maseczką – taki fakt należy zgłosić wcześniej wychowawcy).
 Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc
przez zdających.
 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).
 Zdający zakrywają usta i nos, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz podczas rozmowy z
kolegami i nauczycielami, a także kiedy wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 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 / stanowisku egzaminacyjnym (w
przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków
zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
Można wziąć swoją butelkę wody (w plastiku, nie większą niż 1 l, najlepiej niekapek).
 Jeżeli zdający poczuje się źle, informuje natychmiast nauczyciela.
 Każdy zdający przynosi ważną legitymację (podbitą i podpisaną).
 Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty
2 własne (nie można pożyczać!) długopisy (lub pióra) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do
zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
 Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć własną (nie można pożyczać!) linijkę.
Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 Na egzaminie nie korzystamy z korektora i żadnych urządzeń elektronicznych w tym z kalkulatorów.

