
PROCEDURY DLA CZŁONKÓW KOMISJI EGZAMINACYJNEJ –  

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

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

szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Zdający, nauczyciel, oraz każda inna osoba uczestnicząca przeprowadzeniu 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. 

3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 

jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, 

które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie 

ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po 

zajęciu miejsc przez zdających. 

4. 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. 

5. 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. 

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

mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, w takiej 

sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi 

oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi co najmniej2 m. 

7. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie 

egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą 

maseczki, powinni - kiedy jest to konieczne - używać przyłbicy, która nie utrudnia 

oddychania. 

8. Sale egzaminacyjne należy przewietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, oraz 

wietrzyć 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. 

9. Członkowie zespołu nadzorującego odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego w rękawiczkach. Arkusze są rozdawane zdającym również przez 

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

10. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących 

zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, 



b) 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, 

c) 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. 

11. Podczas czynności związanych z kodowaniem arkuszy, członkowie zespołu 

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

12. W przypadku zdającego, który przystępuje do egzaminu, korzystając z pomocy 

nauczyciela wspomagającego, musi również być zachowany co najmniej 1,5-metrowy 

odstęp pomiędzy tym zdającym a nauczycielem. Jeżeli zdający ma trudności 

w komunikacji i przy zachowaniu wskazanego odstępu występują problemy ze 

zrozumieniem mowy, odstęp można zmniejszyć do niezbędnego dla zrozumienia 

wypowiedzi zdającego, z zachowaniem innych środków ochrony (np. wykorzystania 

przyłbic zamiast maseczek, zakrycia ust i nosa przez nauczyciela wspomagającego). 

13. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład 

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

egzaminacyjnych, a w przypadku egzaminu z matematyki – również karty rozwiązań 

zadań egzaminacyjnych i sprawdzają kompletność materiałów. Wykonując te czynności 

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

rękawiczki. Uczniowie podczas tych czynności mają zakryte usta i nos. Uczeń obecny 

podczas pakowania materiałów obserwuje proces z bezpiecznej odległości . 

14. 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. 

 

Na podstawie:  

Komunikatu CKE – wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty w 2020 r. 

 


