
INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU  

KLAS ÓSMYCH 

 

→ organizacja egzaminów (godziny, sale, wejścia do szkoły) 

Wtorek 16.06.2020 r. → tutaj 

Środa 17.06.2020 r. . → tutaj 

Czwartek 18.06.2020 r.  → tutaj 

Uczniowie wychodzą ze szkoły tymi samymi wejściami, którymi wchodzili:  

WEJŚCIE 1 – zbiórka na parkingu przed szkołą na ul. 20 Października. 

  Wejście przez hol główny.  

WEJŚCIE 2 – zbiórka na zielonym boisku. 

  Wejście przez hol główny.  

WEJŚCIE 3 – zbiórka na „pozbruku” pomiędzy siatką zielonego boiska a budynkiem szkoły. 

  Wejście do szkoły bokiem przy sali nr 6 (na klatkę schodową)  

WEJŚCIE 4 – zbiórka na boisku I-III.  

  Wejście od strony ul. Kościuszki.  

 

→ Uczniowie oczekują na wejście do budynku szkoły w wyznaczonych sektorach na 

zewnątrz zachowując odległość minimum 1,5 metra. Przy wejściu odbywać się będzie 

obowiązkowa dezynfekcja uczniów. Taki sam dystans uczniowie zachowują oczekując na 

wejście do sali egzaminacyjnej.  

 

→ Przed salą egzaminacyjną uczniowie ustawiają się zgodnie z kolejnością z listy.  

 

→ Uczniowie przychodzą do szkoły na 5 minut przed egzaminem (ze względu                                           

na obowiązujące zalecenia dotyczące zachowania dystansu społecznego nie należy na 

egzamin przychodzić wcześniej!) 

 

http://www.sp3sroda.edu.pl/ogloszenia/Wejscie_wtorek.pdf
http://www.sp3sroda.edu.pl/ogloszenia/Wejscie_sroda.pdf
http://www.sp3sroda.edu.pl/ogloszenia/Wejscie_czwartek.pdf


→ Uczniowie przynoszą tylko czarny długopis – nie jest dopuszczalny długopis 

wymazywalny (uczniowie nie wnoszą całych piórników). 

 

→ Na egzamin z matematyki uczeń może wziąć linijkę. 

 

→ Uczeń może wnieść do sali małą butelkę wody (w czasie pisania należy postawić ją na 

podłodze, aby nie zalała dokumentów). 

 

→ Obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły zbędnych przedmiotów, w tym książek, 

telefonów, maskotek.  

 

→ 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: podchodzi do niego nauczyciel, aby 

odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie; wychodzi do toalety; kończy pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

 

→ Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną 

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  


