
 

 

 

Zarządzenie nr  13  /2019/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 264 im. G. Mistral  w Warszawie 

z dnia 25 maja 2020r. 

 

w sprawie wprowadzenia „Zasad i procedur dotyczących zorganizowania i przeprowadzenia  

w 2020 r. Egzaminu Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 264 w Warszawie w okresie 

ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2”. 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, ze zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z2017r. poz. 1512, ze zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700) 

4. Informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019, opublikowanymi na stronie 

internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

 (https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/)  

5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019r.w sprawie szczegółowych 

sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 

2019/2020, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

6. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 

roku (aktualizacja z 20 maja 2020 r) 

7. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019r. w sprawie materiałów  

i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie 

gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2020roku, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej 

8. Wykaz olimpiad, o którym mowa w Komunikacie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu 

olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem 

ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 oraz uprawniających do 

przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych wart. 

132 ustawy –Prawo oświatowe oraz art. 20d ustawy o systemie oświaty (aktualizacja z5 kwietnia2019r.), 

dostępnym pod następującym adresem: https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/aktualizacja-

komunikatu-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-

przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-

maturalnym-w-ro.html 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych(Dz.U. z 2019r. poz. 373)  

10. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, ze zm.), w szczególności 

|z rozporządzeniem zmieniającym ww. rozporządzenie(Dz.U. poz. 891), zwanym dalej „rozporządzeniem 

1905” 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020r.zmieniające rozporządzenie  

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

12. Wytyczne dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów: ósmoklasisty (E8), 

gimnazjalnego (EG), maturalnego (EM), potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ), 

zawodowego (EZ). 
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§ 1 

Wprowadzam do stosowania w Szkole Podstawowej nr 264 w Warszawie „Zasady  

i procedury dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia w 2020 r. Egzaminu Ósmoklasisty  

w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem 

SARS-CoV-2”, w brzmieniu załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Do stosowania zasad i procedur, o których mowa w § 1. zobowiązani są wszyscy pracownicy 

zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 264 w Warszawie, niezależnie od formy zatrudnienia, 

rodzice i opiekunowie prawni uczniów uczęszczających do szkoły, uczniowie oraz osoby trzecie 

– członkowie komisji egzaminacyjnych przebywające na terenie placówki. 

 

§ 3 

1. „Zasady i procedury dotyczące organizowania i przeprowadzenia w 2020 r. Egzaminu 

Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 264  w Warszawie w okresie ogłoszonego stanu 

epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2” zamieszcza 

się   na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 264 w Warszawie, zostają przekazane 

wszystkim nauczycielom, uczniom, rodzicom i opiekunom prawnym uczniów w formie 

wiadomości poprzez e-dziennik Librus.  

2. Fakt zapoznania się z zasadami i procedurami wymienionymi w ust. 1. oraz zobowiązanie 

do ich stosowania, każdy pracownik SP nr 264 potwierdza własnoręcznym podpisem pod 

zarządzeniem. 

 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej nr 264  

w Warszawie,  rodzicom i opiekunom prawnym uczniów, uczniom uczęszczającym do szkoły. 

    

 § 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r. 

 

Załączniki do Zarządzenia nr 13 /2019/2020:  

Załącznik nr 1 – Zasady dotyczących zorganizowania i przeprowadzenia w 2020 r. Egzaminu 

Ósmoklasisty w  Szkole Podstawowej nr 264  w Warszawie w okresie ogłoszonego stanu 

epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-COV-2. 

Załącznik nr 2 – Wewnątrzszkolna procedura zorganizowania i przeprowadzania Egzaminu 

Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 264 im. G. Mistral w Warszawie w r.sz. 2019/2020 

Załącznik nr 3 –  Organizacja Egzaminu Ósmoklasisty w dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 r. 

Załącznik nr 4 – Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem 

lub zachorowania na COVID-19  

Załącznik nr 5 – Jak zapobiegać zakażeniu? Ulotka MZ, GIS, NFZ. 

Załącznik nr 6 – Ważne telefony Ulotka MZ, GIS, NFZ. 

Załącznik nr 7 – Jak zapobiegać zakażeniu? Ważne telefony  Ulotka MZ, GIS, NFZ. 

Załącznik nr 8 – Ważne telefony do służb sanitarnych 



 

 

Załącznik nr 9 – Jak skutecznie dezynfekować ręce? Ulotka MZ, GIS 

Załącznik nr 10 – Zdezynfekuj dłonie  

Załącznik nr 11 – Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice?  

Załącznik nr 12 – Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę? 

Załącznik nr 13 – O czym należy pamiętać podczas egzaminu? 

 

Dyrektor Szkoły 

Katarzyna Glinka 


