
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY w 2021 roku 

wytyczne dla zdających i rodziców 

 

 Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach: 

o 25 maja (wtorek) godz.9.00 – język polski 

o 26 maja (środa) godz. 9.00- matematyka 

o 27 maja (czwartek) godz.9.00- język angielski 

 Uczniowie mają zapewniony dowóz i odwóz  autobusem               

szkolnym. Rozkład będzie podany na stronie internetowej szkoły. Jednak 

ze  względów bezpieczeństwa, jeśli to możliwe, prosimy o zapewnienie 

własnego   transportu. 

 Uczniowie przyjeżdżający na  egzamin własnym transportem proszeni są 

o przybycie do szkoły nie wcześniej  niż o godzinie 8.30. 

 Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych 

kompatybilnych z objawami COVID-16.  

 Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce, pożądane jest też 

posiadanie chusteczek higienicznych. Obowiązkiem jest posiadanie 

obuwia na zmianę. 

 Rodzic/opiekun prawny nie może wejść z dzieckiem  na teren szkoły,                   

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy,                            

np. w poruszaniu się. 

 Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy,                   

w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek. 

 Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów 

piśmiennych. Długopis z czarnym tuszem, na matematyce    również 

linijka. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

 Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną 

butelkę z wodą. 

 Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający 

zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta     

i nos. 

 Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sal 

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. O zdjęciu maseczki 

w sali decyduje przewodniczący zespołu nadzorującego. 

 Zdający może pozostawać bez maseczki w trakcie egzaminu tylko w sali 

egzaminacyjnej przy swoim stoliku. 



 W czasie egzaminu należy bezwzględnie przestrzegać następujących 

zaleceń: 

o Zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi. 

o Obowiązek zakrywania ust i nosa w razie konieczności opuszczenia  

wyznaczonego w sali miejsca. 

o Niedotykanie dłońmi okolic twarzy, przestrzeganie higieny kaszlu                

i oddychania (zasłanianie ust i nosa podczas kichania chusteczką                  

lub zgiętym łokciem) . 

o Konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających 

po    zakończeniu egzaminu. 

  Uczniowie klasy 8A wchodzą do szkoły wejściem przy stołówce w 

budynku A, a uczniowie klasy 8B wchodzą wejściem w budynku B. 

 Każdy zdający będzie mógł zostawić rzeczy osobiste- plecak, torbę, 

kurtkę, telefon itp. w przezroczystym foliowym worku w szatni pod 

nadzorem pracownika albo pod zamknięciem. 

 Uczniowie proszeni są o zwracanie uwagi na napisy informacyjne 

dotyczące przestrzegania obostrzeń covidowych. 

 Uczniowie lub jego rodzice/opiekunowie prawni maja prawo wglądu do 

sprawdzonej i ocenionej pracy  egzaminacyjnej w miejscu i czasie 

wyznaczonym przez dyrektora OKE w terminie 6 miesięcy od wydania 

zaświadczenia. Szczegóły sposobu i formy odwołania zawiera 

„Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021- Aktualizacja 2-

19 kwietnia 2021r.” umieszczona na stronie oke.waw.pl w zakładce 

Informatory Egzamin 8-klasisty 


