
Na podstawie komunikatu CKE podajemy wytyczne dotyczące organizacji egzaminu 
ósmoklasisty w tym również testu sprawdzającego w 2021 r. 

 
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 
2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie 

lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją 
w warunkach domowych. 

3. Rodzic nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły w dniu egzaminu. 
4. Przed wejściem do budynku szkoły należy obligatoryjnie dokonać dezynfekcji rąk. Płyn 

do dezynfekcji będzie umieszczony przy wejściu do szkoły, jak również w każdej sali 
egzaminacyjnej. 

5. Na egzamin nie wnosimy zbędnych rzeczy: książek, maskotek, telefonów 
komórkowych lub innych urządzeń telekomunikacyjnych. 

6. Podczas egzaminu korzystamy wyłącznie z własnych przedmiotów piśmienniczych 
i linijki. Niedopuszczalne jest pożyczanie przyborów od innych zdających. 

7. Cudzoziemcy są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem 
zostaną sprawdzone przez zespół nadzorujący. 

8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 
9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej zachowujemy odpowiedni 

odstęp (co najmniej 1,5 metra) oraz mamy zakryte usta i nos maseczką. Zakrywanie ust 
i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych na czas 
pisania egzaminu. 

10. W trakcie egzaminu zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 
a) podchodzi do niego nauczyciel, 
b) wychodzi do toalety, 
c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i opuszcza salę. 

11. Jeśli w sali egzaminacyjnej wśród zdających znajdzie się uczeń chorujący na alergię 
i wykazujący objawy takie jak: katar, kaszel lub łzawienie, to pozostali 
współuczestniczący w egzaminie zostaną o tym fakcie poinformowani tak, aby nie 
interpretować objawów choroby jako ‘niepokojących’. Rodzice ucznia chorującego na 
alergię zobowiązani są do przekazania tej informacji do wychowawcy klasy (szczególnie 
przy nasilonych objawach). 

12. Po skończonym egzaminie uczniowie nie mogą się gromadzić np. przy wejściu do 
szkoły, zaleca się komunikowanie za pomocą telefonów i/lub mediów 
społecznościowych. 

13. Przypominamy, że uczniowie podczas egzaminu mają mieć do okazania legitymacje 
szkolne lub inny dowód potwierdzający tożsamość ucznia. 


