
 

 

 

 

 

 

Procedura o sposobie organizacji                                           

i przeprowadzania  egzaminu ósmoklasisty 

w Szkole Podstawowej                                                              

im. Janusza Korczaka w Żarnowcu  

obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 

 

 

 

 

 

Procedura zawiera informacje wyłącznie, które zostały zaktualizowane prze Centralną 
Komisję Egzaminacyjną w dniu 19 kwietnia 2021 r. Wszystkie odniesienia do punktów 
dotyczą „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 
obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021” oraz „Wytycznymi dotyczącymi 

organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty (E8), gimnazjalnego 

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

(EZ)”. 
 
 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty została opracowana 

zgodnie z: 

Podstawa prawna przeprowadzenia egzamin wobec sytuacji epidemicznej:                              



1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz.U. poz. 512, z późn. zm.) 

2. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów, 

uzgodnione między CKE, MEiN oraz GIS i dołączone jako załącznik 17. do Informacji 

o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku 

szkolnym 2020/2021. 

Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu 

 

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

zwaną dalej „ustawą”  

 

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

warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512, ze zm.), 

zwanym dalej „rozporządzeniem”  

 

 

3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  obowiązująca 

w roku szkolnym 2020/2021 (aktualizacja z 29 grudnia 2020 r.) 

 

 

4. 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, z późn. zm.), w szczególności nowelizacją ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 

r. (Dz. U. poz. 2314) 

 

OBOWIĄZUJĄCE KOMUNIKATY 

 
1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie 

harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 

roku (aktualizacja  

z 22 grudnia 2020 r.) 

 

 
2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie 

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

ósmoklasisty i egzaminie maturalnym  

w 2021 roku 

 

 
3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r.  w sprawie 

szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021. 



4. 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 2020/2021 

 

 

1. Podstawowe informacje o egzaminie ósmoklasisty. 
 

1.1 Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty - aktualizacja z 20 maja 

2020r. 

 

 W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których 

nauka kończy się w semestrze wiosennym 

W terminie 

głównym 
 język polski –25 maja 2021 r. (wtorek)–godz. 9:00 

 

 matematyka –26 maja 2021 r.(środa) –godz. 9:00 

 

 język obcy nowożytny –27 maja 2021 r.(czwartek) –godz.9:00 

W terminie 

dodatkowym 

 

 

 

 

 

 język polski –               16 czerwca 2021 r. (wtorek)–godz. 9:00 

 

 matematyka –                17 czerwca 2021 r. środa) –godz. 9:00 

 

 

 język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. czwartek) –godz.9:00 

 

1.2 Terminy ogłoszenia wyników: 

 

 W przypadku egzaminu ósmoklasisty 

przeprowadzanego w czerwcu i lipcu: 

Termin ogłaszania wyników egzaminu 

ósmoklasisty 

do 2 lipca 2021 r. 

Termin przekazania szkołom wyników i 

zaświadczeń 

do 8 lipca 2021 r. 

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji 

zdającym 

do 9 lipca 2021 r. 

 

1.3 Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów 

 Czas trwania (min)  
 arkusz 

standardowy 
przedłużenie 
czasu, o 
którym 
mowa w pkt. 
17. 
Komunikatu 

arkusz dla 
osób z 
autyzmem, 
w tym z 
zespołem 
Aspergera 

arkusz dla osób 
słabowidzących 

arkusz dla 
osób 
niewidomych 

arkusz dla osób 
słabosłyszących 
i niesłyszących 

arkusz dla 
osób z 
niepełno-
sprawnością 
intelektualną 
w stopniu 
lekkim 



 0100 0100 0200 0400,500 0600 0700 0800 

język polski 120 do 180 

matematyka 100 do 150 

język obcy 
nowożytny 

90 do 135 

 

 

 

2. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, 

pomieszczeń. 

 

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 2021 r. egzaminów tj.: 

 

2.1 Przy wejściu do szkoły została wywieszona informacja: 

1) dotycząca objawów zarażenia COVID-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu 

SARS-CoV-2 

2) zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-

epidemiologicznej 

3) zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego 

4) zawierająca numery telefonów do służb medycznych 

5) zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie SARS-CoV-2 (800 190 590). 

 

2.2  Przy wejściu do szkoły został umieszczony płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie 

alkoholu, min. 60%) oraz została zamieszczona informacja o obligatoryjnym 

korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły 

2.3  Płyn do dezynfekcji rąk jest dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu została 

umieszczona informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 

2.4  Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzany w sali lekcyjnej z zachowaniem 

odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami 

zespołu nadzorującego.  

2.5  Ławki w sali egzaminacyjnej zostaną ustawione w taki sposób, aby pomiędzy 

zdającymi został zachowany co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.                

Na rysunku przedstawiono przykładowy schemat sytuacyjny  

z zachowaniem zalecanych odstępów. Zaznaczony na schemacie odstęp (1,5 m) należy 

rozumieć jako co najmniej 1,5 m. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również 

powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu  

od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (podczas gdy 

zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu 

nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). 
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2.6 Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku zostaną otwarte, tak aby 

zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały                   

ich otwierać. Wyjątek stanowią: 

1) E8 z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań  na rozumienie ze słuchu, 

podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD 

2) sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów. 

Jeżeli ze względów atmosferycznych drzwi nie mogą być otwarte, zostanie zapewniona 

regularna dezynfekcję klamek/uchwytów. 

 

2.7 Sale egzaminacyjne zostaną wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej 

więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz 

budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu 

zdających. 

2.8  Dla każdego zdającego zostanie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić 

rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Będzie  to  szafka w szatni, w których 

zdający będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod zamknięciem. Zostanie 



zminimalizowana możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy 

z osobami odbierającymi swoje rzeczy oraz zostaną  zachowywalne odpowiednie środki 

bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa). 

2.9  Szkoła zapewnia bieżącą dezynfekcję toalet. 

2.10 W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – zostały wywieszone plakaty                 

z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje                    

na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 

 

2.11 Szkoła prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania 

powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, 

uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich. 

 

2.12 Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej zostaną zdezynfekowane przed                            

i po każdym egzaminie.  

2.13 Zdezynfekowane zostaną również: 

1) odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia E8 z języka obcego 

nowożytnego  

 

2) przybory piśmiennicze, jeżeli szkoła zdecyduje się zapewnić takie materiały                         

dla zdających, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin,  

a. Przeprowadzając dezynfekcję, szkoła  ściśle przestrzega zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, tak aby zdający oraz 

inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 

b. Na terenie szkoły lub ośrodka zostaną wyznaczone i przygotowane 

pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych.D EGZAMINEM 
ÓSMOKLASISTY 

 

 

3. Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych  i możliwości psychofizycznych 

zdających 
 

 

Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty               

do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są wymienione                                           

w komunikacie o dostosowaniach (pkt 1.5.).  

 

Jeżeli ze względów zdrowotnych uczeń nie może zasłaniać ust i nosa maseczką, rodzice ucznia 

przekazują stosowną informację dyrektorowi szkoły nie później niż 18 maja 2021r. Uczeń taki 

przystępuje do egzaminu w oddzielnej sali egzaminacyjnej. 

 

4. Powołanie zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących 
 



 

4.1 Dyrektor szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego (PZE).  

4.2 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 25 marca 2021 r., 

spośród członków zespołu egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg 

egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza 

przewodniczących tych zespołów (załącznik 5a). Nie później niż do 26kwietnia2021r., 

spośród członków zespołu egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg 

egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza 

przewodniczących tych zespołów(załącznik 5a).   

4.3 Dokumenty, o których mowa powyżej  szkoła przechowuje do 09 stycznia 2022r. 
 

5. Bezpośrednio przed egzaminem ósmoklasisty  
 

W Wytycznych oznaczeniem [*] wyróżniono kwestie szczególnie istotne dla zdających, o których 

powinni zostać poinformowani przed egzaminem (np. w postaci informacji na stronie internetowej 

szkoły, drogą mailową, w postaci komunikatu na tablicy informacyjnej w szkole / przed szkołą). 

Informacja ta powinna zostać przekazana zdającym nie później niż 11 maja br.  

 

 

5.1 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zleca przygotowanie sal                                                  

do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.  

5.2 W dniu poprzedzającym egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wraz z przewodniczącymi zespołów 

nadzorujących przebieg tego egzaminu w poszczególnych salach sprawdzają stan 

techniczny urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia tego egzaminu w każdej 

sali(odtwarzaczy płyt CD, głośników) oraz ich rozmieszczenie, gwarantujące wysoką 

jakość dźwięku. Należy między innymi: 

a. upewnić się, że odtwarzacze nie są skonfigurowane na odtwarzanie ścieżek nagrań   

w trybie losowym (random) lub na wielokrotne powtarzanie jednej ścieżki bądź 

sekwencji ścieżek 

b. przeprowadzić próbę odsłuchu przykładowego nagrania tekstu (wykorzystując                    

do tego płyty z poprzednich sesji egzaminacyjnych)w każdej sali egzaminacyjnej,                     

w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego. 

Upewnić się, że przygotowane zostały rezerwowe odtwarzacze płyt CD oraz baterie                

na wypadek awarii w dostawie energii elektrycznej 

5.3 W dniu poprzedzającym egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu przewodniczący 

zespołu egzaminacyjnego lub przewodniczący zespołów nadzorujących upewniają się, 

że zostały przygotowane kartki z numerami stolików (do oznaczenia stolików) oraz losy 

z numerami stolików (do wylosowania przez przewodniczącego zespołu nadzorującego 

lub członka zespołu nadzorującego w obecności zdającego).Jeżeli w sali przygotowane 

są stanowiska dla uczniów korzystających z dostosowania warunków lub form 

przeprowadzania egzaminu, można je wyłączyć z losowania. Można również 

zaplanować stolik zapasowy, blisko wejścia do sali, z przeznaczeniem dla ucznia 

spóźnionego, któremu przewodniczący zespołu nadzorującego zezwolił uczestniczyć             

w egzaminie ósmoklasisty (por. pkt 4.5.12.) 

 

5.4 Zgodnie z pkt 3.6. Wytycznych 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).  

5.5 Plan sali przygotowuje się wówczas, gdy do egzaminu w danej sali egzaminacyjnej 

przystępuje dwóch lub więcej zdających.  

5.6 Przewodniczący zespołów nadzorujących sprawdzają przygotowanie sal do egzaminu 

ósmoklasisty, w tym w szczególności:  
a. usunięcie z sali egzaminacyjnej pomocy dydaktycznych dotyczących – odpowiednio – 

danego przedmiotu egzaminacyjnego  

a) ustawienie ponumerowanych stolików w sposób zapewniający 

samodzielną pracę zdających, zgodnie z planem sali egzaminacyjnej,                  

z zastrzeżeniem że każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku  

b) przygotowanie losów z numerami stolików  

c) przygotowanie odpowiednich stanowisk dla uczniów uprawnionych                

do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty  

d) przygotowanie miejsc dla członków zespołu nadzorującego oraz 

obserwatorów, zgodnie z planem sali egzaminacyjnej  

e) umieszczenie w miejscu widocznym dla wszystkich zdających 

sprawnego zegara oraz tablicy (planszy) do zapisania faktycznego czasu 

rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym z danego 

przedmiotu  

f) umieszczenie przed wejściem do sali, w widocznym miejscu, listy 

zdających (imię i nazwisko) w danej sali  

g) przygotowanie sprzętu (odtwarzacza płyt CD, nagłośnienia) 

niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z języka 

obcego nowożytnego  

h) przygotowanie kilku zestawów zapasowych przyborów do pisania 

(jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu takich zestawów i zapewni ich 

dezynfekcję)  

i) zapewnienie w każdej sali egzaminacyjnej wymaganych warunków 

sanitarnych określonych w Wytycznych dotyczących organizowania                       

i przeprowadzania w 2021r. egzaminów. 
 

6. W dniu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu, przed odebraniem materiałów egzaminacyjnych przez 

przewodniczących zespołów nadzorujących  
 

6.1 Za organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty w danej szkole odpowiada dyrektor 

tej szkoły. Dyrektor szkoły zleca poinformowanie zdających o wytycznych 



przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty poprzez zamieszczenie procedury  na stronie 

internetowej szkoły, dziennik elektroniczny do dnia 11 maja 2021 r.  

 

6.2  Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  

W tym celu dyrektor szkoły: 

1) przekazuje zdającym z wyprzedzeniem 2-dniowym informację  

o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu  

2) zdający wchodzą na teren szkoły głównym wejściem. 

3) zdający wchodzą na teren szkoły o różnych godzinach, zdający, którzy korzystają                  

z dowozów wchodzą na teren szkoły o godz. 8.10, pozostali zdający wchodzą o godz. 

8:15. Następnie zdający udają się do sali nr 11, gdzie oczekują do godz. 8.40.  

4) o godz. 8:40 zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu 

nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery 

stolików, przy których będą pracować. 
5) zdający zostaną poinformowani, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między 

sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, 

a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. 

6.3 Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 

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

6.4  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. 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). 

6.5  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 członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane 

przez niego pytanie 

2) wychodzi do toalety 

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

6.6 Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, 

mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji 

minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz 

zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. 

6.7 Każdy przewodniczący zespołu nadzorującego w uzgodnieniu z przewodniczącym 

zespołu egzaminacyjnego wyznacza poszczególnym członkom zespołu szczegółowe 

zadania w zakresie zapewnienia uczniom:  

a) niezbędnej pomocy przy kodowaniu arkusza egzaminacyjnego i oddawaniu 

arkusza po zakończeniu pracy  

b) warunków do samodzielnej pracy w trakcie egzaminu 

c) Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2021r. 

egzaminów. 

6.8 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, 

obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści 

z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się                 



po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy 

obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego 

odstępu. 

6.9  Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają                         

to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet  

po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) 

lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc  

(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych                   

w przeprowadzanie egzaminu w danej sali). 

6.10 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu 

nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do 

egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego 

objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego 

muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku 

danego zdającego jako objawów „niepokojących”. 

6.11 Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających  

o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi 

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego 

z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej  

po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym 

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania 

higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos 

zgiętym łokciem lub chusteczką 

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  

po zakończonym egzaminie. 
 

7. Odbiór przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi  
 

7.1 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego 

zespołu odbiera przesyłkę zawierającą materiały egzaminacyjne niezbędne                                 

do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, przestrzegając wskazań określonych                     

w Wytycznych dotyczących organizowania  i przeprowadzania w 2021r. egzaminów.,                         

i sprawdza, czy nie została ona naruszona, a następnie sprawdza, czy zawiera ona 

wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu.  

7.2 Paczki należy odebrać od kuriera i otwierać w rękawiczkach. Po odebraniu paczek                

od kuriera można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym. 

 

 

8. Przekazanie materiałów egzaminacyjnych przewodniczącym zespołów 

nadzorujących  
 

8.1 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu 

w wyznaczonym przez siebie czasie i miejscu (około pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu 

ósmoklasisty z danego przedmiotu) sprawdza, czy materiały egzaminacyjne niezbędne                        

do przeprowadzenia egzaminu nie zostały naruszone.  



8.2 W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne nie zostały naruszone, przewodniczący 

zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu otwiera                                 

je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela zdających 

(jednego z wszystkich sal egzaminacyjnych, w których w danym dniu jest przeprowadzany 

egzamin ósmoklasisty).  
8.3 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu 

przekazuje każdemu przewodniczącemu zespołu nadzorującego:  
a) arkusze egzaminacyjne w odpowiedniej formie i liczbie, odpowiadającej liczbie 

uczniów w danej sali egzaminacyjnej (należy zwrócić szczególną uwagę na przekazanie 

przewodniczącym właściwej liczby arkuszy w przypadku gdy – ze względu na zasady 

określone w Wytycznych – zwiększona została liczba sal, w których jest 

przeprowadzany egzamin)  

b) inne materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty      

z danego przedmiotu, tj.:  

 wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej (wg wzoru w załączniku 7.), wygenerowany przez 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego z SIOEO, jeżeli nie był przekazany wcześniej  

 formularz protokołu przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali 

egzaminacyjnej (załącznik 8.) 

 naklejki przygotowane przez OKE  

 płyty CD w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego; otwarcie opakowania płyty 

CD następuje w sali egzaminacyjnej (z wyjątkiem płyt oraz innych nośników, np. pendrive,              

na które zostały nagrane pliki pobrane z serwisu OKE dla dyrektorów szkół / SIOEO)  

 zwrotne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych (w 2020 r. dopuszcza się zapakowanie 

arkuszy po egzaminie do innych kopert niż koperty zwrotne; koperty te muszą być opisane                   

w taki sam sposób, jak koperty zwrotne; muszą m.in. zawierać kod szkoły). Zaleca się, aby 

koperty takie były na czas transportu pakowane dodatkowo w foliowe worki lub owijane                  

w folię, aby zabezpieczyć materiały egzaminacyjne przed ewentualnym zalaniem). 

 
8.4 Przewodniczący zespołu nadzorującego, razem z przedstawicielem uczniów – jeżeli uczeń                      

z danej sali uczestniczył w odbiorze materiałów od przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego – przenosi materiały egzaminacyjne do odpowiedniej sali egzaminacyjnej.  

 

8.5 Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze  

od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym 

również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos. 
 

9. Rozpoczęcie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w sali 

egzaminacyjnej. ogólne zasady przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty  
 

9.1 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.  

9.2 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.  



c) przypomina również zdającym o zakazie pożyczania materiałów od innych 

zdających. Szkoła nie zapewnia przyborów potrzebnych podczas egzaminu.. 

9.3 Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Szkoła nie 

zapewnia zakupu wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna 

stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów 

egzaminacyjnych.  

9.4 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.  

9.5 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.  

9.6 O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (8:40) 

uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu 

nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery 

stolików, przy których będą pracować.  

9.7 Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego 

wylosowany (z zastrzeżeniem pkt 4.4.6.Informacji), a członek zespołu nadzorującego 

odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.  

9.8 Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i wraz z przedstawicielem zdających 

przenosi je do sali egzaminacyjnej (por. pkt 4.3.3.) – jeżeli przedstawiciel zdających z 

danej sali uczestniczył w odbieraniu materiałów.  

9.9 W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez 

podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego 

na wyjście (pod warunkiem określonym w pkt 4.4.10.Informacji) zdający pozostawia 

zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest 

odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali (załącznik 8.). 

Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta 

i nos.  

9.10 Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania 

zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego, 

przestrzegając zasad określonych w Wytycznych. W czasie trwania egzaminu 

ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań 

egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.  

 

10. Przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu  
 

11.1 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 

11.2Następnie – 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.  

11.3W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca zespołowi 

nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL. Przewodniczący zespołu 

nadzorującego koryguje ten numer w wykazie zdających w danej sali oraz zamieszcza                    

w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali adnotację 

o stwierdzeniu błędu. Na zeszycie zadań egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi,                        

a w przypadku arkusza z matematyki OMA-100 – również na karcie rozwiązań zadań 

egzaminacyjnych – w miejscach przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE 

członek zespołu nadzorującego wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL zdającego 

oraz identyfikator szkoły. Wykonując czynności, o których mowa powyżej, członkowie 

zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach mają rękawiczki.  

11.4Przed 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.  

11.5W przypadku uczniów korzystających z arkuszy w dostosowanych formach (tj. 

OPO/OMA/OJ** -200, -400, -500, -600, -700, -800, -Q00) oraz uczniów 

niepełnosprawnych ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją i 

uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czynności związane z kodowaniem 

wykonują członkowie zespołu nadzorującego. Wykonując czynności, o których mowa 

powyżej, członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach mają 

rękawiczki.  

11.6 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.  

11.7Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi 

nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. 

Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności 

ucznia sprawdza kompletność materiałów, przestrzegając zasad określonych w 

Wytycznych. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 15 

minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem 

jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń 

zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca 

zdającemu wykonanie tej czynności (nie dotyczy uczniów korzystających z arkuszy w 

formie dostosowanej do niepełnosprawności, tj. OPO/OMA/OJ**-200, -400, -500, -600, -

700, -800, -Q00 oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, z afazją).  

11.8Zdający 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.  

11.9Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład 

zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań 

egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi 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.  
 

11. Obserwatorzy  
 

11.1 Obserwator zgłasza się do wybranej lub wskazanej szkoły (z delegacją/upoważnieniem 

(załącznik 10a) i dokumentem stwierdzającym tożsamość) najpóźniej 30 minut przed 

rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty danego dnia. Obserwator jest zobowiązany do 

zakrywania ust i nosa i zachowania niezbędnego odstępu od innych osób. Może zdjąć maseczkę 

dopiero po zajęciu wyznaczonego miejsca w sali. Obserwator, który nie zaopatrzył się w osłonę 

ust i nosa, nie zostaje wpuszczony na obserwację. Po przybyciu do szkoły obserwator kontaktuje 

się z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego 

ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie obserwacji przez osobę, która zgłosiła się do 

szkoły po wskazanym wyżej czasie.  
 

12. Po egzaminie ósmoklasisty 

 

12.1 Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu i opuszczeniu sali przez uczniów 

członkowie zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela uczniów (przy 

zachowaniu zasad bezpieczeństwa):  

a) odnotowują na wykazie uczniów w danej sali egzaminacyjnej oddanie arkuszy 

egzaminacyjnych przez zdających  

b) w przypadku uczniów, którym – zgodnie z komunikatem dyrektora CKE – 

przyznano prawo do dostosowania warunków egzaminu ósmoklasisty 

polegające na dostosowaniu zasad oceniania i/lub prawo do nieprzenoszenia 

odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zaznaczają przyznane tym uczniom 

uprawnienia, zamalowując odpowiednie pola na zeszycie zadań 

egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi 

c) przygotowują materiały do przekazania do OKE (por. pkt 6.2.), tj.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 w przypadku egzaminu z języka polskiego  

 w przypadku egzaminu z matematyki 

 w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego  

 

 
 

 cały arkusz egzaminacyjny każdego zdającego (zeszyt zadań 

egzaminacyjnych wraz z nieoderwaną od zeszytu kartą odpowiedzi)  

 
 

 

13.2 Przewodniczący zespołu nadzorującego przekazuje przewodniczącemu zespołu 

egzaminacyjnego:  

 



w przypadku egzaminu z języka polskiego  

w przypadku egzaminu z matematyki

w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego 





 




a. koperty zwrotne zawierające arkusze egzaminacyjne (zeszyty zadań egzaminacyjnych                                         

z nieoderwanymi kartami odpowiedzi) wypełnione przez zdających, którzy rozwiązywali zadania                    

w arkuszu OPO/OMA/OJ**-100 (standardowym), w tym przez zdających, którzy (a) nie mają 

obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi lub (b) zgłosili, że nie zdążyli przenieść 

wszystkich/części odpowiedzi na kartę odpowiedzi 

b. koperty zwrotne zawierające arkusze egzaminacyjne (zeszyty zadań egzaminacyjnych                                  

z nieoderwanymi kartami odpowiedzi) wypełnione przez zdających mających prawo do arkuszy                         

w dostosowanej formie, tj. OPO/OMA/OJ**-200, -400, -500, -600, -700, -800, -900, -Q00 oraz OPO-

C00 

c. wadliwe arkusze egzaminacyjne, niewykorzystane arkusze egzaminacyjne oraz wadliwe płyty CD 

d. podpisany przez wszystkich członków zespołu nadzorującego i obserwatorów protokół przebiegu 

egzaminu ósmoklasisty zdanego przedmiotu wdanej sali egzaminacyjnej (załącznik 8.) 

e. uzupełniony wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej (załącznik 7.). 






 

13.3 Jeden egzemplarz protokołu, o którym mowa w pkt 6.1.6., przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego przesyła okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie i w sposób określony 

przez dyrektora tej komisji. Do protokołu zbiorczego dołącza się:  

a) koperty zwrotne lub papierowe koperty opisane tak samo jak koperty zwrotne  

b) wadliwe arkusze egzaminacyjne, niewykorzystane arkusze egzaminacyjne oraz 

wadliwe płyty CD  

c) uzupełnione wykazy uczniów z każdej sali egzaminacyjnej (załącznik 7.)  

d) kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty 

olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego  

e) kopię wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi 

dostarczonej przez dystrybutora  



f) decyzje o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu ósmoklasisty z danego 

przedmiotu (o ile taka sytuacja zaistnieje) (załącznik 11.), wraz z arkuszami 

egzaminacyjnymi uczniów, których dotyczy przerwanie i unieważnienie  

 

13.4 W szkolnej dokumentacji egzaminu ósmoklasisty pozostają:  

a) protokoły przebiegu egzaminu z poszczególnych przedmiotów                                      

z poszczególnych sal (załącznik 8.)  

b) jeden egzemplarz protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu z danego 

przedmiotu (załącznik 9a, 9b, 9c)  

c) oryginał wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi 

dostarczonej przez dystrybutora  

d) kopie wykazów uczniów przystępujących do egzaminu z danego przedmiotu                     

w danej sali (załącznik 7.)  

e) kopie decyzji o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu z danego przedmiotu 

(załącznik 11.)  

 

13.5 Dokumenty, o których mowa w pkt 13.4 szkoła przechowuje do 09 stycznia 2022 r.  

 

13. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu 

egzaminacyjnego lub u zdającego 
 

13.1 Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy 

choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego 

informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia 

odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od 

innych osób. 

a) W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu 

nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu  

lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego 

niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić 

zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu 

danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać 

zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu 

nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających 

oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację  

o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu 

w danej sali oraz w protokole zbiorczym. 

b) W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka 

zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie 

egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub 

wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć 

decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, 

którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny 

sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne. 

 



13.2 W przypadku E8, do którego przystępują niepełnoletni zdający, PZE 

niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia  

o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga 

interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu 

transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej. 

 

 

 
 


