
 

 

 

Kwidzyn, dn. 11.05.2021r. 

 

 

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie informuje, że 

egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie sie w dniach 

25-27 maja 2021.r zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 

Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

 

Harmonogram egzaminów: 

25 maj 2021r.  - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, 

26 maj 2021r. - egzamin ósmoklasisty z matematyki, 

27 maj 2021r.  - egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego. 

16 -18 czerwiec 2021r.  - egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty: 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

kompatybilnych z objawami COVID-19. 

2. Zdająca, nauczyciel, pracownik innej szkoły, obserwator, egzaminator lub inna 

osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na 

egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo 

sama jest w kwarantannie, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w punkcie 3. 

3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem) oraz osoba 

zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie 

przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, 

nawet jeżeli przebywa w domu w izolacji bądź z osobą na kwarantannie. 

4. Zdające nie powinny wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek. 

5. MOW w Kwidzynie zapewnia zdającym przybory piśmiennicze oraz linijkę                       

(w przypadku egzaminu z matematyki). Placówka zobowiązana jest do 

przeprowadzania dezynfekcji przyborów. Obowiązuje zakaz pożyczania przyborów 

od innych zdających. 



6. MOW w Kwidzynie zapewnia uczennicom wodę pitną. 

7. W oczekiwaniu na wejście do sal egzaminacyjnych zdające zachowują odpowiedni 

odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno lub 

wielorazową). 

8. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków 

zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu zastąpić 

osoby, które  z uzasadnionych powodów, w tym, ze względu na chorobę, nie będą 

mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu. 

9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem 

(maseczką jedno lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na trenie 

całej szkoły z wyjątkiem sal egzaminacyjnych  po zajęciu miejsc przez zdających. 

10. Zdające są zobowiązane do zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca  

w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie 

egzaminu) zdająca ma obowiązek ponownie zakryć nos i usta, kiedy: 

 podchodzi do niej przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby 

odpowiedzieć na zadane pytanie, 

 wychodzi do toalety, 

 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

 

11. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, 

obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, podczas 

poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte nos i usta. Mogą 

odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc lub stojąc, przy 

zachowaniu niezbędnego odstępu. 

12. Zarówno zdające, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to 

za właściwe – mieć zakryte nos i usta w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu 

miejsca przy stoliku/stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub 

kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc lub stojąc (w przypadku członków 

zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzenie 

egzaminu w danej sali). 

13. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego oraz zdających przygotowane 

zostały z zachowaniem co najmniej 1,5 m odstępu od zdających oraz od 

pozostałych członków zespołu nadzorującego. W trakcie kiedy zdające wykonują 

zadania, członkowie zespołu nadzorującego w czasie czynności organizacyjnych 

zobowiązani są zakrywać nos i usta oraz mieć założone rękawiczki. Członkowie 

zespołu nadzorującego ograniczają do niezbędnego minimum poruszanie się po 

sali egzaminacyjnej, pamiętając o konieczności regularnego nadzorowania pracy 

zdających w pozycji stojącej.  

 

 

 

 



14. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdające o obowiązujących 

zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

 zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, 

 obowiązku zakrywania  ust i nosa w przypadku bezpośredniego kontaktu                                 

z osobą zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety   lub 

wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym, 

 niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 

przestrzegania higieny kaszlu i oddychania, 

 konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po 

zakończonym egzaminie. 

 

15. Zdająca może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończyła pracę                        

z arkuszem egzaminacyjnym) najpóźniej na 15 minut przed wyznaczonym czasem 

jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed 

zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdająca skończyła pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym) zdające nie opuszczają sali egzaminacyjnej.  

Szczegółowe "Wytyczne dotyczące  organizowania i przeprowadzania w 2021r." 

oraz  "Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty                               

z aktualizacją z 19.04.2021r." znajdują się na stronie internetowej Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Gdańsku pod adresem www.oke.gda.pl.  

W przypadku pytań dotyczących egzaminu ósmoklasisty zapraszamy Państwa do 

telefonicznego lub mailowego kontaktu z wicedyrektorem ds. dydaktyki i wychowania 

p. Magdaleną Lesiak lub wychowawcą klasy VIII p. Agnieszką Młyńską. 

 

 


