INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY
2019-2020
w Szkole Podstawowej Nr 10 w Lubinie
Harmonogram egzaminu:
Dzień

Przedmiot

Godzina
rozpoczęcia

Czas trwania

16 czerwca
wtorek

Język polski

9:00

120 minut

17 czerwca
środa

matematyka

9:00

100 minut

Język obcy nowożytny

9:00

90 minut

18 czerwca
czwartek

Egzamin z j. polskiego i matematyki odbędzie się w dużej sali gimnastycznej.
Na egzamin w tych dniach uczniowie będą wchodzić czterema wejściami zgodnie z poniższym
harmonogramem określającym miejsce, godzinę zbiórki dla poszczególnych klas:

WEJŚCIE

KLASA

GODZINA
ZBIÓRKI

Od strony ul. Sokolej przez patio do bocznego wejścia na pion
sportowy

8A

8:00

Od strony ul. Orlej –boczne wejście na pion sportowy

8D

8:00

Boczne główne wejście (po prawej stronie od pomnika) przez
patio do bocznego wejścia na pion sportowy

8B

8:15

Główne wejście do szkoły przez łącznik sportowy

8C

8:30

Egzamin z j. angielskiego odbędzie w salach lekcyjnych na II piętrze.
Uczniowie będą zdawali w 8 salach egzaminacyjnych
w pomieszczeniu począwszy od sali nr 202 do 209

po

12

i

11

osób

W tym dniu uczniowie będą wchodzić dwoma wejściami zgodnie z poniższym
harmonogramem określającym miejsce, godzinę zbiórki dla poszczególnych klas oraz numer
sali:
WEJŚCIE

KLASA

GODZINA
ZBIÓRKI

NUMERY
SAL

Od strony ul Sokolej przez boczne wyjście
ewakuacyjne bezpośrednio na II p.

8A

8:15

202
203

Od strony ul Sokolej przez boczne wyjście
ewakuacyjne bezpośrednio na II p.

8B

8:30

204
205

Boczne główne wejście (po prawej stronie od
pomnika) bezpośrednio na II p.

8C

8:15

206
207

Boczne główne wejście (po prawej stronie od
pomnika) bezpośrednio na II p.

8D

8:30

208
209

Informacje dodatkowe
o Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik
szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
o Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu 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.
o Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
o Zdający nie wnosi na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek, torebek itd..
o Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
o Czekając na wejście do szkoły albo sali gimnastycznej, uczniowie muszą zachować
odpowiedni odstęp (1,5 m) oraz posiadać maseczki zakrywające usta i nos.
o Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, dopiero po zajęciu miejsca
w sali egzaminacyjnej uczeń może zdjąć maseczkę
o Ponowny obowiązek zakrycia ust i nosa ma uczeń, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel,
aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, kończy pracę
z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
o Na egzamin uczeń zgłasza się przed właściwym wejściem o godzinie określonej
w harmonogramie.
o Przed wejściem do szkoły każdy musi zdezynfekować ręce środkiem dezynfekującym
znajdującym się przy każdym wejściu.
o Uczeń powinien zabrać ze sobą dokument stwierdzający jego tożsamość (np. legitymację
szkolną). Musi go okazać przed wejściem na salę.

o W szkole nie ma możliwości korzystania z szatni.
o W wyjątkowych przypadkach uczniom umożliwi się pozostawienie rzeczy osobistych
wyłącznie na stoliku przed salą egzaminacyjną lub na wieszaku. Swoje przedmioty uczeń
pakuje w foliowy woreczek lub reklamówkę.
o Na teren szkoły uczniom nie wolno wnosić zbędnych rzeczy, w tym książek, plecaków,
maskotek, torebek itp.
o W żadnym wypadku uczniom nie wolno zabrać do szkoły: telefonu komórkowego,
smartwatcha, tabletu i innych tego typu urządzeń.
o Podczas egzaminów uczeń może korzystać z następujących własnych przyborów:
 długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie
z długopisów zmazywalnych/ścieralnych)
 linijka – wyłącznie na egzaminie z matematyki. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać
– zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem .
 uczniowie mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody,
 podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy
nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
Przypominamy również o zakazie pożyczania materiałów od innych zdających.
o Do sali egzaminacyjnej uczeń wchodzi pojedynczo o wyznaczonej godzinie.
o Wyznaczony nauczyciel losuje w obecności ucznia numer stolika.
o Uczeń może zająć wyłącznie miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego
wylosowany.
o Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostaną wpuszczeni do sali
egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu
czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia
spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę
z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy.
Drogi Uczniu!
Pamiętaj, aby unikać tworzenia się grup przed szkołą, przed rozpoczęciem egzaminu
oraz po jego zakończeniu!
Po zakończeniu egzaminu udaj się prosto do domu.
Swoimi wrażeniami podziel się z kolegami i koleżankami drogą elektroniczną za
pomocą dostępnych komunikatorów.
ŻYCZYMY POWODZENIA NA EGZAMINIE
TRZYMAMY ZA WAS KCIUKI.

