Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 15/2020
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Piotrowicach
z dnia 1 czerwca 2020 r.

.
Procedury organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty- wyciąg z uaktualnionej przez
CKE „Informacji o organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty”
*(aktualizacje zaznaczone na czerwono)
2.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY
1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w
podstawie programowej kształcenia ogólnego1 oraz sprawdza, w jakim stopniu
zdający spełnia te wymagania.
2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty w 2020 r. jest
przeprowadzany:
a. w terminie głównym: w czerwcu – w szkołach dla dzieci i młodzieży:
b. w terminie dodatkowym: w lipcu – w szkołach dla dzieci i młodzieży.
3. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
a. z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu
ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym
ALBO
b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z
danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn
losowych lub zdrowotnych). Do egzaminu ósmoklasisty w terminie
dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor
CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów. Do
egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole,
której jest uczniem .
4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
5. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
c. język polski
d. matematykę
e. język obcy nowożytny.
6. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.
7. Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120
minut.
8. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.
9. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który
trwa 90 minut.
10. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu
przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi
na kartę odpowiedzi (5 minut).

11. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących
języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego,
ukraińskiego i włoskiego.
2.3.
DODATKOWE
INFORMACJE
O
MATERIAŁACH
EGZAMINACYJNYCH
1. 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., tj.
a) egzamin ósmoklasisty z języka polskiego: 21 kwietnia 2020 r. – egzamin odbędzie
się 16 czerwca 2020 r.
b) egzamin ósmoklasisty z matematyki: 22 kwietnia 2020 r. – egzamin odbędzie się 17
czerwca 2020 r.
c) egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego: 23 kwietnia 2020 r. – egzamin
odbędzie się 18 czerwca 2020 r.
2.
Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego
wykorzystuje się również płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu
(nie dotyczy egzaminu dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących). Na płycie znajdują
się dwukrotnie nagrane teksty, polecenia i przerwy na wykonanie zadań. Na każdą salę
egzaminacyjną przewidziana jest jedna płyta. Każda szkoła otrzymuje również płytę/płyty
rezerwowe (w liczbie zależnej od liczby zdających przystępujących do egzaminu w danej
szkole). Jeżeli w 2020 r. wystąpi w danej szkole konieczność zwiększenia liczby sal
egzaminacyjnych, w których jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z języka obcego
nowożytnego, a liczba przesłanych do szkoły płyt, wliczając płyty rezerwowe, będzie
niewystarczająca do zapewnienia płyty w każdej sali egzaminacyjnej, przewodniczący
zespołu egzaminacyjnego może sporządzić kopię płyty – w dniu egzaminu, nie wcześniej
niż godzinę przed rozpoczęciem egzaminu – albo pobrać plik .mp3 z nagraniem z serwisu
OKE dla dyrektorów szkół, zgodnie z instrukcją danej OKE, lub z SIOEO.
3.1.
MIEJSCE
I
WARUNKI
PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU
ÓSMOKLASISTY
1. Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się w szkołach mających warunki lokalowe i
techniczne, zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu, które spełniają również
wymagania określone w Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w
2020 r. egzaminów.
6.. Zdający powinni pracować w warunkach zapewniających samodzielność ich pracy.
Jako minimum należy przyjąć konieczność przygotowania:
a. stolika (ławki) dla każdego ucznia, z zastrzeżeniem że stoliki (ławki) są ustawione w
jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy oraz bezpieczeństwo
sanitarne, tj. zapewnienie pomiędzy zdającymi co najmniej 1,5-metrowego odstępu w
każdym kierunku
b. miejsc dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów, również zapewniających
co najmniej 1,5-metrowy odstęp od zdających oraz innych członków zespołu
nadzorującego.
3.2. ZGŁASZANIE ZDAJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W
TERMINIE GŁÓWNYM

5a Jeżeli ze względu na zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (zgodnie z zasadami określonymi w
Wytycznych) konieczne było zwiększenie liczby sal, w których jest przeprowadzany
egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, przewodniczący zespołu
egzaminacyjnego wprowadza odpowiednie modyfikacje dotyczące sal egzaminacyjnych,
w których jest przeprowadzany egzamin w danej szkole, nie później niż do 12 czerwca
2020 r. za pośrednictwem SIOEO.
3.4. DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I
MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH
20.. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i formie dostosowanych do
potrzeb i możliwości ucznia lub słuchacza zapewnia przewodniczący zespołu
egzaminacyjnego.
21. Jeżeli ze względów zdrowotnych uczeń nie może zasłaniać ust i nosa (ani maseczką,
ani przyłbicą), rodzice ucznia przekazują stosowną informację dyrektorowi szkoły nie
później niż 29 maja 2020 r. Uczeń taki przystępuje do egzaminu w oddzielnej Sali
egzaminacyjnej.
3.5. POWOŁANIE ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO I ZESPOŁÓW
NADZORUJĄCYCH
1.. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego (PZE).
6. Nie później niż do 12 czerwca 2020 r. PZE potwierdza powołanie członków i
przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty w
poszczególnych salach egzaminacyjnych (tzn. uzyskuje potwierdzenie gotowości do pracy
od każdej osoby powołanej w skład zespołu nadzorującego).
9.. W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela
zatrudnionego w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, albo
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole lub w placówce, w skład zespołu nadzorującego
mogą wchodzić:
a. inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania
stanowiska nauczyciela, niezatrudnione w szkole lub placówce,
b. przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki
doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska
nauczyciela.
10. Dla osób, o których mowa w pkt 9, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego
przeprowadza szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty. Jeżeli szkolenie
jest przeprowadzane w dniach poprzedzających egzamin, może ono zostać
przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
18. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni – nie później niż
w dniu danego egzaminu, przed rozpoczęciem tego egzaminu – przeprowadzić szkolenie
w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty dla nauczycieli zatrudnionych w danej
szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących. Jeżeli szkolenie jest
przeprowadzane w dniach poprzedzających egzamin, może ono zostać przeprowadzone z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3.6. BEZPOŚREDNIO PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY
5. Zgodnie z pkt 3.6.5 Wytycznych MEN, CKE i |GIS przewodniczący zespołów
nadzorujących przygotowują plany sal egzaminacyjnych, uwzględniające rozmieszczenie
zdających, członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów w danej sali egzaminacyjnej
(przykłady planów sali egzaminacyjnej – por. załącznik 17.). Plan sali egzaminacyjnej
powinien przedstawiać:
a. ustawienie stolików w sali egzaminacyjnej (stoliki, przy których będą siedzieć zdający, są
ponumerowane i ustawione w jednym kierunku), wraz z określeniem odstępów pomiędzy
zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego
b. rozmieszczenie członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów
c. podział sali na sektory, tj. grupy zdających pod bezpośrednim nadzorem poszczególnych
członków zespołu nadzorującego
d. ustawienie sprzętu audio (jeżeli jest wykorzystywany do przeprowadzenia egzaminu).
Plan sali przygotowuje się wówczas, gdy do egzaminu w danej sali egzaminacyjnej
przystępuje dwóch lub więcej zdających.
4.4. ROZPOCZĘCIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU
W SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu
nadzorującego oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń
telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.
2. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnej
mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.
a. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z
czarnym
tuszem/atramentem
(niedozwolone
jest
korzystanie
z
długopisów
zmazywalnych/ścieralnych)
b. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.
Przypomina również zdającym o zakazie pożyczania materiałów od innych zdających.
3.Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może
również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka
powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów
egzaminacyjnych.
3a. Przed rozpoczęciem egzaminu należy przypomnieć zdającym kluczowe zasady związane z
zapewnieniem bezpieczeństwa, wskazane w Wytycznych, tj.
a) obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz
każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu
nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza
salę egzaminacyjną
b) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi
c) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie
higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia)
d) zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po
egzaminie.

4. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację
szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu
tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela
danej szkoły.
5. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie
wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu nadzorującego lub
członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą
pracować.
W 2020 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o zmianie
porządku wpuszczania zdających do sal egzaminacyjnych w celu uniknięcia tworzenia się
grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu
oraz po jego zakończeniu (por. pkt 4.6. Wytycznych). Jeżeli przewodniczący zespołu
egzaminacyjnego podejmie decyzję o wpuszczaniu zdających do szkoły o różnych godzinach
lub rozpoczynaniu egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla kolejnych grup zdających
w pewnych odstępach czasowych, bezwzględnie konieczne jest zadbanie o to, aby zdający
czekający na wejście do szkoły / sali egzaminacyjnej nie mieli żadnej możliwości kontaktu ze
zdającymi, którzy już rozpoczęli pracę z arkuszem egzaminacyjnym, ale wyszli z sali
egzaminacyjnej, aby np. skorzystać z toalety.

4.5. PRZEPROWADZANIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO
PRZEDMIOT
1. 1. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego
informuje ich: a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty, w tym zasadach
dotyczących zachowania bezpieczeństwa sanitarnego określonych w Wytycznych.
2. Następnie – nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie –
członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki
przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również zostać przekazane zdającym przy
losowaniu miejsc. Członkowie zespołu nadzorującego rozdający zdającym ww. materiały
muszą mieć zakryte usta i nos oraz muszą mieć założone rękawiczki.
7. Przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego
sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek, o których
mowa w pkt 4.5.6., w arkuszu egzaminacyjnym. Sprawdzając poprawność danych, o których
mowa powyżej, członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach
mają rękawiczki.
14. W 2020 r. członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy powinni do niezbędnego
minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej. Jednakże w celu monitorowania
prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy
powinni regularnie obserwować zdających, stojąc. Obserwując przebieg egzaminu, przy
zachowaniu niezbędnego odstępu, członkowie zespołu nadzorującego i obserwatorzy nie
muszą zakrywać ust i nosa.
15. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem)
najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.

W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył
pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
16. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy
pozostałym piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od
zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak, by nie
zakłócić pracy pozostałym zdającym.
Jeżeli dyrektor szkoły podjął decyzję o rozpoczynaniu pracy przez kolejne grupy zdających z
pewnym odstępem czasowym, niezbędne jest zadbanie o to, aby zdający, którzy w danej sali
egzaminacyjnej zakończyli pracę z arkuszem egzaminacyjnym, wychodząc z sali / ze szkoły,
nie zakłócali pracy zdających w salach, w których egzamin rozpoczął się o późniejszej
godzinie.
20. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład
zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań
egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi, a w przypadku egzaminu z matematyki – również
karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, i sprawdzają kompletność materiałów. Wykonując
czynności, o których mowa powyżej, członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i
nos, a na dłoniach mają rękawiczki. Uczniowie podczas tych czynności mają zakryte usta i
nos. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny
podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych (obserwuje proces pakowania materiałów w
bezpiecznej odległości), na opuszczenie sali.

