
 

 

 

 

 

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW KLAS VIII 

W SPRAWIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  

w roku szkolnym 2021/2022 

 

na podstawie Komunikatu  dyrektora  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r.  w sprawie harmonogramu 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku, Informacji o sposobie organizacji  

i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022, Informacji dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej z 19 kwietnia 2022 r. o wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów 

przeprowadzanych w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2022 r 

 

 

1. Terminy egzaminów. 

2. Przybory i materiały pomocnicze. 

3. Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego, o których trzeba 

pamiętać w czasie egzaminu ósmoklasisty. 

4. Harmonogram wejścia do szkoły i wyjścia ze szkoły. 

 

Ad 1. TERMINY EGZAMINÓW. 

 

 JĘZYK POLSKI - 24 maja 2022 r. (wtorek) – godzina 9:00, 

 MATEMATYKA  - 25 maja 2022 r. (środa) – godzina 9:00, 

 JĘZYK OBCY - 26 maja  2022 r. (czwartek) – godzina 9:00. 

 

Ad 2. PRZYBORY I MATERIAŁY POMOCNICZE. 

 

 Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów 

piśmienniczych – długopisu (lub pióra) z czarnym tuszem 

przeznaczonym do zapisywania rozwiązań - odpowiedzi (język polski, 

matematyka, język obcy), linijki (matematyka). 

 Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych 

(ścieralnych). 

 

 

 

 



2 
 

Ad 3.  WYTYCZNE ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO,  

O KTÓRYCH TRZEBA PAMIĘTAĆ W CZASIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY. 

 

1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu 

egzaminów. 

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny 

pracownik szkoły, obserwator), bez objawów chorobowych kompatybilnych  

z objawami COVID-19. 

1.2. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  

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

1.3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 
a) zdający, 
b) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie 

zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści 
pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub 
formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania 
i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie 
egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni, 

c) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 
dezynfekcję, obsługę szatni itp., 

d) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka 
konieczność. 

1.4. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej 
wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów. 

1.5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 
telefonów komórkowych, maskotek. 

1.6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych – 
długopisu z czarnym wkładem (język polski, matematyka, język obcy), linijki 
(matematyka).  

1.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę 
z wodą (mniej niż litr). Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka 
powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał 
materiałów egzaminacyjnych. 

1.8.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych 
członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, 
zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na 
chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu. 

1.9.  Przypominamy  o  konieczności  przestrzegania  higieny  kaszlu i oddychania: 
podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym  łokciem  lub  
chusteczką oraz  pamiętać  o niedotykaniu dłońmi okolic oczu, ust, nosa. 

1.10.  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. 

1.11.  Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie 
interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów 
„niepokojących”. 
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2.  Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, 

pomieszczeń. 

2.1. Sale egzaminacyjne będą wietrzone przed wejściem 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 

zapewnienie komfortu zdających. 

2.2. Uczeń może zostawić swoje rzeczy osobiste w szafce wyłącznie pod nadzorem 

wyznaczonego pracownika, który będzie dbał o zachowanie odpowiednich 

środków bezpieczeństwa. Odebranie rzeczy z szafki odbywać się będzie 

również pod nadzorem wyznaczonego pracownika z zachowaniem 

wymienionych środków ostrożności. 

2.3. Numery stolików dla zdających losuje - w obecności zdającego- 
przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego. 

2.4. Wejście do szkoły i wyjście ze szkoły w poszczególnych dniach egzaminu 

odbywa się według osobnego harmonogramu. 

2.5. Nadzór na prawidłowym przebiegiem wejścia do szkoły, wyjścia ze szkoły, 

porządkiem na korytarzach sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz pracownicy 

szkoły. 

 

Ad 4.  HARMONOGRAM WEJŚCIA DO SZKOŁY W CZASIE EGZAMINU 

ÓSMOKLASISTY. 

 

 Każdego dnia egzaminu uczniowie wchodzą do szkoły o wyznaczonej 

godzinie, wyznaczonym wejściem - według sal egzaminacyjnych i udają się 

bezpośrednio do swoich sal egzaminacyjnych. 

 Przebieg wejścia do szkoły, wyjścia ze szkoły oraz porządek na korytarzach 

nadzorują wyznaczeni nauczyciele. 

 Po zakończonym egzaminie uczniowie wychodzą ze szkoły wyznaczoną dla 

danych sal drogą (taką samą jak droga wejścia do szkoły). 

 

HARMONOGRAM WEJŚCIA DO SZKOŁY W CZASIE  

EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

 

NR SALI 

EGZ. 

NR SALI 

SZKOLNEJ 

WEJŚCIE  GODZINA WEJŚCIA 

1 301A WEJŚCIE GŁÓWNE 8:15 

2 302A WEJŚCIE GŁÓWNE 8:30 

3 304A WEJŚCIE GŁÓWNE 8:15 

4 305A WEJŚCIE GŁÓWNE 8:30 

5 306A WEJŚCIE GŁÓWNE 8:15 

6 201B WEJŚCIE GŁÓWNE 8:30 

7 203B WEJŚCIE GŁÓWNE 8:15 

8 204B WEJŚCIE OD STRONY BOISKA 8:30 

9 205B WEJŚCIE OD STRONY BOISKA 8:15 
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10 101B WEJŚCIE OD STRONY BOISKA 8:30 

11 102B WEJŚCIE OD STRONY BOISKA 8:15 

12 103B WEJŚCIE OD STRONY BOISKA 8:30 

13 104B WEJŚCIE OD STRONY BOISKA 8:15 

14 MAŁA SALA 

GIMNASTYCZNA 

WEJŚCIE PRZY SALI 

GIMNASTYCZNEJ 

8:15 

15 301B 

 

WEJŚCIE PRZY SALI 

GIMNASTYCZNEJ 

8:15 

16 

 

303B WEJŚCIE PRZY SALI 

GIMNASTYCZNEJ 

8:30 

17 306B 

 

WEJŚCIE PRZY SALI 

GIMNASTYCZNEJ 

8:30 

18 203A 

 

WEJŚCIE PRZY SALI 

GIMNASTYCZNEJ 

8:30 

19 210A WEJŚCIE PRZY SALI 

GIMNASTYCZNEJ 

8:30 

20 208A 

 

WEJŚCIE PRZY SALI 

GIMNASTYCZNEJ 

8:30 

21 209A/304B WEJŚCIE PRZY SALI 

GIMNASTYCZNEJ 

8:30 

22 304B/103A WEJŚCIE PRZY SALI 

GIMNASTYCZNEJ 

8:30 

23 101A/103A WEJŚCIE PRZY SALI 

GIMNASTYCZNEJ 

8:30 

 


