
WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA
PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KAWĘCZYNIE
I. WSTĘP

1.Wewnątrzszkolna Instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty                         
została przygotowana w oparciu o:
- rozdz. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz       
z 2021 r. poz. 4), rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r.         
poz. 1361) 
- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ((Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 
781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314 i 2382 oraz z 2021 r. poz. 150, 242, 370, 
532 i 681)  
- Wytyczne dotyczące  organizowania i przeprowadzania w 2021r. egzaminów: ósmoklasisty (E8), 
maturalnego (EM), potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ), zawodowego (EZ), 
eksrernistycznych (EE)

2. Treść Wewnątrzszkolnej Instrukcji Przygotowania i Organizacji Egzaminu Ósmoklasisty podana 
zostanie do wiadomości poprzez wywieszenie na szkolnej tablicy ogłoszeń i na szkolnej stronie 
www . 

II. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI 
EGZAMINACYJNYMI 

1. Odbioru, sprawdzenia i prawidłowego zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych dokonuje 
dyrektor szkoły jako przewodniczący SZE w obecności innego członka SZE. 

2.  Materiały egzaminacyjne przechowywane są w szafie metalowej. Klucz do pomieszczenia       
ma z-ca SZE a klucz do szafy przewodniczący SZE. 

3. Pakiety z zestawami egzaminacyjnymi pozostają w zamknięciu do czasu przeprowadzenia 
odpowiedniej części egzaminu.

4.  Otwarcie pakietów z zestawami egzaminacyjnymi następuje w dniu odpowiedniej części 
egzaminu ósmoklasisty w obecności przewodniczących ZN oraz przedstawicieli zdających                
ze wszystkich sal egzaminacyjnych.

5. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu w danym dniu następuje odbiór prac od zdających, 
przeliczenie, odnotowanie liczby zestawów egzaminacyjnych w protokole przebiegu egzaminu          
w danej sali oraz ich spakowanie i opisanie kopert zgodnie z zaleceniami OKE w Poznaniu.

6. Materiały egzaminacyjne ze wszystkich sal egzaminacyjnych są przekazywane przewodniczącemu
SZE zgodnie z Procedurą zabezpieczania i przekazywania dokumentacji po sprawdzianie/egzaminie 
gimnazjalnym.

7. O sytuacjach szczególnych dotyczących postępowania z niejawnymi materiałami 
egzaminacyjnymi należy bezzwłocznie poinformować przewodniczącego SZE. 

8. Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi musi być zgodne zachowaniem reżimu sanitarnego.
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III. ZASADY OBIEGU INFORMACJI DOTYCZĄCYCH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Informacje ogólne dotyczące zasad organizacji, struktury i formy egzaminu ósmoklasisty

1.  Uczniowie przystępują do egzaminu na warunkach ogólnych określonych przez CKE                    
z uwzględnieniem dostosowań formy i warunków egzaminu.  

Informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty

1. Wyniki egzaminu ósmoklsisty OKE w Poznaniu przekazuje w terminie określonym                        
w przywołanym rozporządzeniu. 

2. Przed wydaniem zaświadczenia o wyniku egzaminu wychowawca może, na indywidualny 
wniosek rodziców lub ucznia, udzielić informacji o wyniku egzaminu wraz z komentarzem.

Informacja o nieprawidłowościach przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

1. Zdającemu można przerwać odpowiednią część egzaminu ósmoklasisty  i unieważnić jego pracę 
w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócenia 
przebiegu egzaminu.

2. Uczeń, któremu przerwano egzamin, może przystąpić do części egzaminu, w dodatkowym 
terminie ustalonym przez dyrektora OKE dla wszystkich uczniów, którzy nie przystąpili                    
do egzaminu w terminie właściwym albo go przerwali z powodu szczególnych przypadków 
zdrowotnych lub losowych. 

3. W przypadku nagłego zakłócenia przebiegu danej części egzaminu zdarzeniem zagrażającym 
bezpieczeństwu uczniów przewodniczący SZE podejmuje decyzję o zawieszeniu lub przerwaniu 
odpowiedniej części egzaminu lub całego egzaminu i powiadamia o tym fakcie dyrektora OKE          
w Poznaniu, a w razie potrzeby, odpowiednie służby (policję, straż pożarną itp.). 

4. Dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE , jeżeli zachodzi taka potrzeba , podejmuje 
decyzje o zmianie miejsca i terminu przeprowadzenia danej części egzaminu.

IV. PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY. 

Przed rozpoczęciem egzaminu.

1. Za zorganizowanie i przebieg egzaminu gimnazjalnego odpowiada przewodniczący SZE, którym 
jest dyrektor szkoły.

2. Przewodniczący SZE, nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu, ustala spośród 
członków SZE zespoły nadzorujące (ZN) przebieg odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty         
w każdej sali. 

3. Najpóźniej do 26 lutego 2021r.  przewodniczący SZE, zapoznaje uczniów z informacją dla ucznia 
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przystępującego do egzaminu ósmoklasisty i odpowiednimi instrukcjami zamieszczonymi na 
pierwszych stronach zestawów egzaminacyjnych oraz zasadami kodowania i wypełniania kart 
odpowiedzi. Przypomina o zabraniu legitymacji szkolnej, przyborów do pisania /długopis z czarnym 
tuszem/, przyrządów do części matematycznej oraz  o obowiązującym stroju. Informuje o zasadach 
reżimu sanitarnego i ich przestrzeganiu. 
4. Przewodniczący ZE i ich członkowie przygotowują wyznaczone sale:
- stoliki ustawiają w sposób uniemożliwiający porozumiewanie się uczniów,
- numerują stoliki
- umieszczają na ścianie zegar,
- przygotowują tablicę lub planszę w celu możliwości zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia 
egzaminu,
- zapewniają kartki z imieniem, nazwiskiem,  kodem ucznia - zapewniają zapasowe przybory do 
pisania,
- usuwają plansze i tabele dydaktyczne,
- zapewniają i sprawdzają urządzenia odtwarzające ( do części językowej)
5. Egzaminy części: języka polskiego, matematycznej i  języka angielskiego odbywają się w sali 1 
/hala sportowo-widowiskowa/. W razie potrzeby przewodniczący wyznacza dodatkowe sale dla 
przeprowadzenia egzaminu.
6. Przewodniczący SZE w wyznaczonym przez siebie czasie (około pół godziny przed rozpoczęciem
egzaminu) w obecności wszystkich przewodniczących ZN sprawdza, czy pakiety z materiałami 
egzaminacyjnymi nie zostały naruszone.

V. PRZEBIEG EGZAMINU

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń , nauczyciel, inny pracownik, obserwator, egzaminator
bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID – 19.
2. Każdego dnia sala egzaminacyjna jest wietrzona i podlega dezynfekcji.
3. Po wejściu do szkoły uczniowie maja obowiązek dezynfekcji rąk , zasłaniania ust i nosa                 
do momentu zajęcia miejsc  w sali egzaminacyjnej.
4. Przed wpuszczeniem uczniów do szkoły, każdy uczeń ma mierzoną temperaturę, uczniowie 
zachowują miedzy sobą min. 1,5 m. odległości.
5. Przed wpuszczeniem uczniów na salę przewodniczący przypomina o konieczności pozostawienia 
telefonów komórkowych poza salą, w miejscu do tego wyznaczonym.
6. Uczniowie wchodzą do sali zgodnie z listą w dzienniku. Zajmują wylosowane dla nich miejsca. 
7. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący ZN przypomina uczniom:
- o konieczności wykonywania poleceń członków ZN
- o obowiązku samodzielnej pracy
8. Przewodniczący ZN w obecności jednego członka swojego zespołu oraz jednego ucznia               
odbiera od przewodniczącego SZE (w gabinecie dyrektora szkoły) materiały egzaminacyjne.
9. Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni     
do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach decyzję o umożliwieniu spóźnionemu 
zdającemu przystąpienia do odpowiedniej części egzaminu podejmuje przewodniczący SZE.
10. Zdający sprawdzają, czy zestawy egzaminacyjne są kompletne. W razie potrzeby zgłaszają braki 
i usterki przewodniczącemu ZN.
11. Uczniowie zapoznają się z Instrukcją dla ucznia zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu 
egzaminacyjnego. Uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się piszących w wydzielonej 
sali o sposobie zaznaczania odpowiedzi w zestawie egzaminacyjnym informuje przewodniczący ZN.

12. Członkowie ZN udzielają odpowiedzi wyłącznie na pytania zdających związane z kodowaniem   
i rozumieniem Instrukcji dla ucznia.

13. Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący ZN zapisuje w widocznym miejscu na tablicy 
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czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym.
14.  W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący 
ZN może zezwolić na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość 
kontaktowania się zdającego z innymi osobami.
15. Jeżeli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to ZN przez podniesienie ręki. Odbiór 
zestawu od zdających musi być tak zorganizowany, by nie zakłócać pracy pozostałym uczniom.
16. Członkowie ZN sprawdzają w obecności zdających:
- poprawność kodowania i wpisania daty urodzenia
- kompletność materiałów
W przypadku uczniów z dysfunkcjami członkowie ZN zaznaczają występowanie dysleksji 
rozwojowej. 
17. Przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu i poleca zamknięcie zestawów  i odłożenie 
ich na prawy brzeg ławki: uczniowie zamykają zestawy, składają arkusze po swojej prawej stronie 
stolika – na jego brzegu. Po zakończeniu egzaminu zdający pozostają na swoich miejscach, dopóki 
członkowie zespołu nie zezwolą na opuszczenie sali
18. Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN porządkują, kompletują i pakują materiały 
egzaminacyjne w obecności jednego ucznia uczniów. 
19. Członkowie ZN podczas wykonywania czynności związanych z egzaminem maja  obowiązek 
zasłaniania ust i nosa , oraz noszenia rękawiczek jednorazowych,  przemieszczania się po sali 
ograniczają do niezbędnych czynności.
20. Uczniowie  po zakończonym egzaminie bezzwłocznie opuszczają teren szkoły.

W niniejszej instrukcji zastosowano następujące skróty:                                                                  
PSZE – przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
SZE - szkolny zespół egzaminacyjny,                                                                                                     
ZN - zespół nadzorujący,
OKE -Okręgowa Komisja Egzaminacyjna,
CKE -Centralna Komisja Egzaminacyjna.
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Zarządzenie nr ….2021
z dnia….. maja 2020 r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Kawęczynie

W celu właściwej realizacji zadań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512, ze zm.)

Zarządzam:

1. wprowadzenie do stosowania instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia.
2. Podanie do wiadomości instrukcji poprzez wyłożenie w pokojach nauczycielskich, drogą 

online, wywieszenie na tablicy ogłoszeń. 

5


