
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3 do Zarządzenia dyrektora
Nr 11/2020/2021 z dnia 11 maja 2021r.

Procedury organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty- wyciąg z uaktualnionej
przez CKE „Informacji o organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty”

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

1. Egzamin ósmoklasisty w 2021 r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań
egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 16 grudnia 2020 r.2 , zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi” oraz sprawdza,
w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.
2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:  a.
w terminie głównym: w maju – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla
dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym w styczniu – w szkołach dla
dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
b. w terminie dodatkowym: w czerwcu – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach
dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym w maju – w szkołach dla
dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym.
3. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:  a. z przyczyn
losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego  przedmiotu lub
przedmiotów w terminie głównym ALBO
b. przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu
lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).  Do
egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu  dyrektor
OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.  Do
egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest
uczniem lub słuchaczem.
4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
5. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty:
a. język polski
b. matematykę
c. język obcy nowożytny.
6. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.  7.
Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut.  8.
Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.  9.
Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90
minut.
10. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu
przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę
odpowiedzi (5 minut).
11. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków:
angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i
włoskiego.
12. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z
tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć



edukacyjnych.
13. (uchylono)
14. Uczeń szkoły lub oddziału, w którym zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, przystępuje do
egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości
narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

1.3. DODATKOWE INFORMACJE O MATERIAŁACH EGZAMINACYJNYCH

1. Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego wykorzystuje
się również płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu (nie dotyczy
egzaminu  dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących). Na płycie znajdują się dwukrotnie
nagrane  teksty, polecenia i przerwy na wykonanie zadań. Na każdą salę egzaminacyjną
przewidziana  jest jedna płyta. Każda szkoła otrzymuje również płytę/płyty rezerwowe (w
liczbie zależnej od  liczby zdających przystępujących do egzaminu w danej szkole). Jeżeli w
2021 r. wystąpi w  danej szkole konieczność zwiększenia liczby sal egzaminacyjnych, w
których jest  przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, a liczba
przesłanych do  szkoły płyt, wliczając płyty rezerwowe, będzie niewystarczająca do
zapewnienia płyty w każdej  sali egzaminacyjnej, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego
może sporządzić kopię płyty –  w dniu egzaminu, nie wcześniej niż godzinę przed
rozpoczęciem egzaminu – albo pobrać plik  .mp3 z nagraniem z SIOEO.
2. Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty, w tym przykładowe zadania wraz z
rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie ósmoklasisty oraz aneksach do
tych informatorów obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021, opublikowanych na stronie
internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://cke.gov.pl/egzaminosmoklasisty/informatory/). Na stronie internetowej CKE w
zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty dostępne są również:
a. przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami
b. arkusze egzaminu próbnego wraz z rozwiązaniami
c. zestawy ćwiczeniowe (8) umożliwiające powtórzenie materiału z języka polskiego,
matematyki i języków obcych
d. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2020.

3.1. MIEJSCE I WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1. Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się w szkołach mających warunki lokalowe i
techniczne, zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu, które spełniają również wymagania
określone w Wytycznych.
3. W związku z obowiązywaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
związanej z COVID-19, podobnie jak w roku 2020, egzamin ósmoklasisty jest w roku 2021
przeprowadzany zgodnie z Wytycznymi.
4. Niezbędne jest, aby szkoła dysponowała:
a. liczbą sal przygotowanych zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych, zapewniającą
odpowiednie warunki dla wszystkich zdających,
b. osobną salą / osobnymi salami dla korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego
lub korzystających z urządzeń, które mogą zakłócać pracę innych zdających, albo z
przedłużenia czasu pracy z arkuszem egzaminacyjnym (w razie potrzeby),



przygotowaną/przygotowanymi zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych
c. zegarem oraz tablicą (planszą) do zapisania faktycznego czasu rozpoczęcia i zakończenia
pracy z arkuszem egzaminacyjnym, widocznymi dla każdego zdającego (w każdej sali
egzaminacyjnej)
e. sprzętem do odtwarzania płyt CD (jednym odtwarzaczem na każdą salę egzaminacyjną,
odtwarzaczami zapasowymi na wypadek awarii oraz bateriami na wypadek przerwy w
dopływie energii elektrycznej), przygotowanym zgodnie z zasadami określonymi w
Wytycznych, i dobrym nagłośnieniem w salach, w których jest przeprowadzany egzamin
ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego
i. płynami do dezynfekcji rąk przeznaczonymi dla zdających oraz innych osób uczestniczących
w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty
j. innymi rozwiązaniami organizacyjnymi i technicznymi wskazanymi w Wytycznych, w tym
w szczególności pomieszczeniem wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej oraz płyn
dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów
kompatybilnych z objawami COVID-19. 5. Warunki w salach przeznaczonych do
przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty powinny być zgodne z podstawowymi wymaganiami
bhp oraz zasadami określonymi w Wytycznych. Zdającym należy ponadto zapewnić dostęp do
toalety w warunkach uniemożliwiających kontakt z innymi osobami.
6. W salach nie mogą znajdować się żadne dostępne (widoczne) dla zdających pomoce
dydaktyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.
7. Zdający powinni pracować w warunkach zapewniających samodzielność ich pracy. Jako
minimum należy przyjąć konieczność przygotowania:
a. stolika (ławki) dla każdego ucznia, z zastrzeżeniem że stoliki (ławki) są ustawione w jednym
kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy oraz bezpieczeństwo sanitarne, tj.
zapewnienie pomiędzy zdającymi co najmniej 1,5- metrowego odstępu w każdym kierunku  b.
miejsc dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów, również zapewniających co
najmniej 1,5-metrowy odstęp od zdających oraz innych członków zespołu nadzorującego.  9.
Uczeń przebywający podczas egzaminu ósmoklasisty w prewentorium, sanatorium, szkole
przyszpitalnej, zakładzie poprawczym przystępuje do egzaminu w tej placówce, z
zastrzeżeniem konieczności zapewnienia w tej placówce warunków określonych w
Wytycznych. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczeń odbiera
w macierzystej szkole.

3.4. DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU
ÓSMOKLASISTY DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI
PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH
20. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb
i możliwości ucznia lub słuchacza zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.  21.
Jeżeli ze względów zdrowotnych uczeń nie może zasłaniać ust i nosa (ani maseczką, ani
przyłbicą), rodzice ucznia przekazują stosowną informację dyrektorowi szkoły nie później niż
18 maja 2021 r. Uczeń taki przystępuje do egzaminu w oddzielnej Sali egzaminacyjnej.

3.5. POWOŁANIE ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO I ZESPOŁÓW
NADZORUJĄCYCH
1.. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego (PZE).  9. W przypadku
braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela  zatrudnionego w
szkole, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, albo nauczyciela  zatrudnionego



w innej szkole lub w placówce, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:
a. inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania
stanowiska nauczyciela, niezatrudnione w szkole lub placówce,
b. przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki
doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska
nauczyciela.
10. Dla osób, o których mowa w pkt 9, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego
przeprowadza szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty.  18.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni – nie później niż do
24 maja 2021 roku – przeprowadzić szkolenie w zakresie organizacji egzaminu
ósmoklasisty dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład
zespołów  nadzorujących.

3.6. BEZPOŚREDNIO PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY
1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel /
upoważnieni przez niego nauczyciele są zobowiązani – nie później niż do 26 lutego 2021 r. –
do poinformowania uczniów oraz ich rodziców lub słuchaczy o warunkach przebiegu
egzaminu  ósmoklasisty, w tym o:
a. harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  b. zasadach
zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek
zaznaczenia odpowiedzi na karcie)
c. zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z
takich urządzeń w tej sali d. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie
egzaminu. W Wytycznych oznaczeniem [*] wyróżniono kwestie szczególnie istotne dla
zdających, o których powinni zostać poinformowani przed egzaminem (np. w postaci
informacji na stronie internetowej szkoły, drogą mailową, w postaci komunikatu na tablicy
informacyjnej w szkole / przed szkołą). Informacja ta powinna zostać przekazana zdającym i
ich rodzicom nie później niż 11 maja 2021 r.
2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zleca przygotowanie sal do przeprowadzenia
egzaminu ósmoklasisty.
3. W dniu poprzedzającym egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wraz z przewodniczącymi zespołów nadzorujących
przebieg tego egzaminu w poszczególnych salach sprawdzają stan techniczny urządzeń
niezbędnych do przeprowadzenia tego egzaminu w każdej sali (odtwarzaczy płyt CD,
głośników) oraz ich rozmieszczenie, gwarantujące wysoką jakość dźwięku. Należy między
innymi:
a. upewnić się, że odtwarzacze nie są skonfigurowane na odtwarzanie ścieżek nagrań w trybie
losowym (random) lub na wielokrotne powtarzanie jednej ścieżki bądź sekwencji ścieżek  b.
przeprowadzić próbę odsłuchu przykładowego nagrania tekstu (wykorzystując do tego płyty  z
poprzednich sesji egzaminacyjnych) w każdej sali egzaminacyjnej, w której jest
przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego; proponujemy, aby tę
próbę przeprowadzić z udziałem uczniów, a jeżeli nie jest to możliwe – z udziałem kilkorga
pracowników szkoły
c. upewnić się, że przygotowane zostały rezerwowe odtwarzacze płyt CD oraz baterie na
wypadek awarii w dostawie energii elektrycznej.
4. W dniu poprzedzającym egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu przewodniczący



zespołu egzaminacyjnego lub przewodniczący zespołów nadzorujących upewniają się, że
zostały przygotowane kartki z numerami stolików (do oznaczenia stolików) oraz losy z
numerami stolików (do wylosowania przez przewodniczącego zespołu nadzorującego lub
członka zespołu nadzorującego w obecności zdającego). Jeżeli w sali przygotowane są
stanowiska dla uczniów korzystających z dostosowania warunków lub form przeprowadzania
egzaminu, można je wyłączyć z losowania. Można również zaplanować stolik zapasowy,
blisko wejścia do sali, z przeznaczeniem dla ucznia spóźnionego, któremu przewodniczący
zespołu  nadzorującego zezwolił uczestniczyć w egzaminie ósmoklasisty (por. pkt 4.5.12.).

4.4. ROZPOCZĘCIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU
W SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu
nadzorującego oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń
telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.
2. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnej
mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.   a. w
przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym
tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych)
b. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.
Przypomina również zdającym o zakazie pożyczania materiałów od innych zdających.

3.Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może
również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka
powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów
egzaminacyjnych.
3a. Przed rozpoczęciem egzaminu należy przypomnieć zdającym kluczowe zasady związane z
zapewnieniem bezpieczeństwa, wskazane w Wytycznych, tj.
a) obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz
każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu
nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza
salę egzaminacyjną
b) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi
c) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie
higieny  podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia)
d) zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po
egzaminie.
4. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację

szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu
tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela
danej szkoły.
5. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie
wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu nadzorującego lub
członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą
pracować.

W 2021 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o zmianie porządku
wpuszczania zdających do sal egzaminacyjnych w celu uniknięcia tworzenia się grup
zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po



jego zakończeniu (por. pkt 4.6. Wytycznych). Jeżeli przewodniczący zespołu egzaminacyjnego
podejmie decyzję o wpuszczaniu zdających do szkoły o różnych godzinach lub rozpoczynaniu
egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla kolejnych grup zdających w pewnych
odstępach czasowych, bezwzględnie konieczne jest zadbanie o to, aby zdający czekający na
wejście do szkoły / sali egzaminacyjnej nie mieli żadnej możliwości kontaktu ze zdającymi,
którzy już rozpoczęli pracę z arkuszem egzaminacyjnym, ale wyszli z sali egzaminacyjnej,
aby np. skorzystać z toalety.
6. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w
przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania
egzaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenie spóźnionemu uczniowi
na przystąpienie do egzaminu).
7. W przypadkach, o których mowa w pkt 4.4.6., miejsce danemu uczniowi wskazuje
przewodniczący zespołu nadzorującego. Zalecane jest wcześniejsze ustalenie, które stoliki nie
będą podlegały losowaniu.
8. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany
(z zastrzeżeniem pkt 4.4.6.), a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany
numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.
9. Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i wraz z przedstawicielem zdających przenosi je
do sali egzaminacyjnej (por. pkt 4.3.3.).
10. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni
opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu
SEKCJA 4. W trakcie egzaminu ósmoklasisty 27 nadzorującego może zezwolić uczniowi na
opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość
kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy
medycznej.
11. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez
podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na
wyjście (pod warunkiem określonym w pkt 4.4.10.) zdający pozostawia zamknięty arkusz
egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole
przebiegu egzaminu w danej sali (załącznik 8.). Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza
salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos.
12. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających
związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego, przestrzegając
zasad określonych w Wytycznych. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie
udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
13. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z
zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę,
pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu
egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.  14. W
czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie
uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład  zespołu
nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju
niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem
społecznym oraz obserwatorzy.



4.5. PRZEPROWADZANIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO
PRZEDMIOTU
1. 1. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego
informuje ich:
a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty, w tym zasadach dotyczących
zachowania bezpieczeństwa sanitarnego określonych w Wytycznych.
2. Następnie – nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie –
członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki
przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również zostać przekazane zdającym przy
losowaniu miejsc. Członkowie zespołu nadzorującego rozdający zdającym ww. materiały
muszą mieć
zakryte usta i nos oraz muszą mieć założone rękawiczki.
7. Przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego
sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek, o których
mowa w pkt 4.5.6., w arkuszu egzaminacyjnym. Sprawdzając poprawność danych, o których
mowa powyżej, członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach mają
rękawiczki.
14. W 2021 r. członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy powinni do niezbędnego
minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej. Jednakże w celu monitorowania
prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy
powinni regularnie obserwować zdających, stojąc. Obserwując przebieg egzaminu, przy
zachowaniu niezbędnego odstępu, członkowie zespołu nadzorującego i obserwatorzy nie
muszą zakrywać ust i nosa.
16. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy
pozostałym piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od
zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak, by nie
zakłócić pracy pozostałym zdającym.

Jeżeli dyrektor szkoły podjął decyzję o rozpoczynaniu pracy przez kolejne grupy zdających z
pewnym odstępem czasowym, niezbędne jest zadbanie o to, aby zdający, którzy w danej sali
egzaminacyjnej zakończyli pracę z arkuszem egzaminacyjnym, wychodząc z sali / ze szkoły,
nie zakłócali pracy zdających w salach, w których egzamin rozpoczął się o późniejszej
godzinie.
20. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład
zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań
egzaminacyjnych oraz karty odpowiedz i sprawdzają kompletność materiałów. Wykonując
czynności, o których mowa powyżej, członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i
nos, a na dłoniach mają rękawiczki. Uczniowie podczas tych czynności mają zakryte usta i
nos. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny
podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych (obserwuje proces pakowania materiałów w
bezpiecznej odległości), na opuszczenie sali.


