
Drodzy Uczniowie klas ósmych  
 

Przypominamy harmonogram egzaminu ósmoklasisty: 

 

Dzień Przedmiot Godzina 

rozpoczęcia 

Czas trwania 

25 maja, wtorek język polski 9:00 120 minut 

26 maja, środa matematyka 9:00 100 minut 

27 maja, czwartek język obcy nowożytny 

j. angielski 

lub j. niemiecki 

9:00 90 minut 

 

 

 

Termin dodatkowy egzaminu dla uczniów odbędzie się od 16 do 18 czerwca 2021 r. Podstawą 

do ustalenia listy zdających w terminie dodatkowym jest wykaz uczniów, którzy:  

 

a. nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie 

głównym z przyczyn losowych bądź zdrowotnych  

ALBO  

b. przerwali albo którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego 

przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym.   

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół 

przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą 

ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o 

wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca br. 

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach 

internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych 

w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00. 

 

Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do trzech egzaminów. 

 

 

Poniżej wyciąg zapisów ważnych Wytycznych dla Was, dotyczących egzaminu 

ósmoklasisty. 

Poniżej link do całego dokumentu CKE 

(https://oke.jaworzno.pl/www3/2021/04/19/wytyczne-dotyczace-organizowania-i-

przeprowadzania-w-2021-r-egzaminow-w-zwiazku-z-epidemia-sars-cov-2/ ) 

 

 

 

 

 

 

https://oke.jaworzno.pl/www3/2021/04/19/wytyczne-dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-w-2021-r-egzaminow-w-zwiazku-z-epidemia-sars-cov-2/
https://oke.jaworzno.pl/www3/2021/04/19/wytyczne-dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-w-2021-r-egzaminow-w-zwiazku-z-epidemia-sars-cov-2/
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Sekcja 1.  

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów 

 

1.1. [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły1, 

obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – 

bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. 

 

1.2. [*] Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna 

osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, 

jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest 

objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji 

opisanej w pkt 1.3. 

 

1.3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba 

zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane 

procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa 

w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie. 

 

1.4. [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

 

1.5. [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek. 

 

1.6. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, 

linijki, cyrkla, kalkulatora itd. …Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych 

zdających. 

 

1.7. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę 

z wodą. 

 

1.8. [*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.  

 

Sekcja 2.  

Środki bezpieczeństwa osobistego 

 

2.1. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką 

jedno- lub wielorazową). 
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2.2. [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. 

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

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do 

stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. 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). 

 

2.3. [*] [!] 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: 

1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby 

odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

2) wychodzi do toalety 

3) podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat 

pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ) 

4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

 

1) Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać 

ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na 

tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu. 

 

Sekcja 4.  

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

 

4.1. [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  

 

W tym celu dyrektor szkoły ustala: 

a) Klasa 8A wchodzi do szkoły  wejściem do budynku A, Klasa 8B i 8C wejściem do 

budynku B (dawne Gimnazjum) 

b) Uczniowie przychodzą na egzamin nie później niż 8.30 

c) Egzamin dla wszystkich rozpoczyna się o godzinie 9.00 

 

Ważne! –w dniach odbywania się egzaminu uczniowie nie korzystają z własnych szafek. 

Pozostawiają swoje rzeczy w jednej wyznaczonej sali: 

a) Klasa 8A – w sali 302 

b) Klasa 8B – w sali 308 

c) Klasa 8C – w sali 311 

 


