
Organizacja egzaminów ósmoklasisty 2019/2020 

16 – 18 czerwca 2020r. 
 

BRAK AUTOBUSU SZKOLNEGO 
 
7.30 – rozpoczęcie pracy przez przewodniczących zespołów nadzorujących 

 

8.00 – rozpoczęcie pracy przez członków zespołów nadzorujących 

 

8.00 – 8.30 stawienie się uczniów klas 8 w szkole (bez rodziców – nie zostaną wpuszczeni do budynku 

szkoły) 

 

Uwaga! Uczeń musi mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, np. ważny dowód osobisty, 

legitymację szkolną,…   

 

W przypadku zagubienia legitymacji można uzyskać nową, pod warunkiem dostarczenia do 

Sekretariatu dobrego zdjęcia i uiszczenia opłaty 9 zł na konto: 

Szkoła Podstawowa w Górsku,  

Górsk, ul. Szkolna 2, 87-134 Zławieś Wielka  

nr konta: 77 9511 0000 0025 3510 2000 0020  

tytułem: imię i nazwisko, legitymacja 

 

Przewodniczący i członek zespołu nadzorującego po zmierzeniu temperatury i po dezynfekcji rąk czekają od 

godz. 8.00 na wskazanych do danej klasy uczniów. 

 

Uczniowie po zmierzeniu temperatury, po dezynfekcji rąk i w maseczkach wpuszczani będą przez pracownika 

szkoły głównym wejściem (przy portierni), zostawiają w worku ewentualne niepotrzebne rzeczy (np. 

telefony), idą do wskazanej klasy (lub najpierw do wskazanej szatni w przypadku niepogody), zajmują miejsce 

i czekają na rozpoczęcie egzaminu. 

 

Uczeń może mieć ze sobą małą (do 0,5 litra) butelkę wody niegazowanej(!). Każdy uczeń zobowiązany jest 

mieć ze sobą po 2 szt. czarnego długopisu na każdy dzień, a ponadto w drugi dzień egzaminów, tj.  

z matematyki, każdy uczeń musi mieć ze sobą linijkę (nie ekierkę i nie kątomierz). 

 

O godz. 8:45 wszyscy przewodniczący zespołów wraz z 1 uczniem stanowiącym reprezentację klas 8ab 

stawiają się w sali nr 4, gdzie nastąpi przekazanie materiałów egzaminacyjnych.  

 

O godz. 9.00 nastąpi rozdanie arkuszy uczniom przez zespoły nadzorujące. 

 

Uczniowie i zespół nadzorujący mogą zdjąć maseczki w momencie rozpoczęcia egzaminu (po zakodowaniu 

prac). 

 

Pozostałe wytyczne na dany dzień egzaminu zostaną przekazane przez przewodniczących zespołu. 

 

W przypadku nagłych sytuacji: 

tymczasowy nr służbowy Wicedyrektora szkoły, tel. 512 253 798 

nr służbowy Sekretarza szkoły, tel. 533 308 499 


