
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach

Wewnątrzszkolna instrukcja
 przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty

obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi.

1. Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego,  którym jest  dyrektor  szkoły
odpowiada za odbiór i prawidłowe zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych, tzn. albo
osobiście  odbiera  przesyłki  z  materiałami  egzaminacyjnymi  i  sprawdza  w  obecności
innego członka Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego nienaruszalność oraz kompletność
przesyłki  z  materiałami  egzaminacyjnymi,  przechowuje  i  zabezpiecza  przed
nieuprawnionym ujawnieniem arkusze albo upoważnia do wykonywania tych czynności
innego członka Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego.

2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki zawierające arkusze zostały naruszone lub nie
zawierają  wszystkich  materiałów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  sprawdzianu
Przewodniczący  Szkolnego  Zespołu  Egzaminacyjnego  lub  upoważniony  przez  niego
członek Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

3. Wszystkie materiały egzaminacyjne niejawne przechowywane są w sejfie. W okresie
od  dostarczenia  materiałów  egzaminacyjnych  do  rozpoczęcia  sprawdzianu  klucze
do   sejfu  przechowują  Przewodniczący  Szkolnego  Zespołu  Egzaminacyjnego
i upoważniony przez niego członek Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego.

4. W  przypadku  stwierdzenia  naruszenia  pakietu  z  materiałami  egzaminacyjnymi
w każdym czasie  pomiędzy  ich  przyjęciem a  egzaminem,  Przewodniczący  Szkolnego
Zespołu  Egzaminacyjnego  natychmiast  powiadamia  dyrektora  Okręgowej  Komisji
Egzaminacyjnej w Poznaniu.

5. W  przypadku  stwierdzenia  zaginięcia  pakietu  z  materiałami  egzaminacyjnymi
Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego natychmiast powiadamia dyrektora
Okręgowej  Komisji  Egzaminacyjnej  w Poznaniu,  a  następnie  wszczyna  postępowanie
wyjaśniające.

6. Osoby  mające  dostęp  do  niejawnych  materiałów  egzaminacyjnych  będą  przed
sprawdzianem przeszkolone.

7.  Członkowie  Szkolnego  Zespołu  Egzaminacyjnego  podpisują
oświadczenie zawierające w szczególności klauzule o przestrzeganiu ustaleń w sprawie
zabezpieczenia  materiałów  egzaminacyjnych  przed  nieuprawnionym  ujawnieniem,
zachowania  szczególnej  staranności  w  trakcie  dokonywania  operacji  przetwarzania
udostępnionych danych. 

8. Przewodniczący  przechowuje  w  dokumentacji  egzaminu  powołania  członków
Szkolnego  Zespołu  Egzaminacyjnego  i  ich  oświadczenia  o  przestrzeganiu  ustaleń
w  sprawie  zabezpieczenia  materiałów  egzaminacyjnych  przed  ich  nieuprawnionym
ujawnieniem.
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II.  Zasady obiegu informacji

1.  Wszelkie  informacje  na  temat  egzaminu  gromadzone  są  w  segregatorze  dotyczącym
sprawdzianu  i  przechowywane  w  sekretariacie  szkoły.  Dokumentacja  jest  udostępniana
pracownikom szkoły. Komunikaty przekazywane są nauczycielom podczas posiedzenia rady
pedagogicznej i szkoleń oraz ogłaszane przez e-dziennik oraz na tablicy ogłoszeń w pokoju
nauczycielskim. Materiały do ćwiczeń przekazywane są nauczycielom na bieżąco.

2. Przed zakończeniem roku szkolnego poprzedzającego egzamin, dyrektor szkoły informuje
uczniów i rodziców o egzaminie, a na początku roku szkolnego informuje o dokładnej dacie
egzaminu ustalanej przez CKE.

3.  Do  30  września  2020 r  dyrektor  szkoły  lub  uprawniona  przez  niego  osoba zapoznaje
rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków  i form egzaminu oraz o przebiegu samego
egzaminu.

4 Dyrektor  szkoły zgłasza  szkołę do Okręgowej Komisji  Egzaminacyjnej  wg wytycznych
systemu SIOEO przekazując wymagane informacje.

5. Do 30 września 2020 r.  rodzice uczniów przekazują deklaracje  w zakresie wybranego
języka obcego.

6.  Do  15  października  2020  r.  według  wytycznych  OKE  zbierane  są  zaświadczenia
i  dokumenty  z  PPP  określające  planowane  sposoby  dostosowania  warunków  i  form
przeprowadzenia egzaminu.

7.  Dyrektor  szkoły  sporządza  wykaz uczniów przystępujących  do egzaminu  ósmoklasisty
i przekazuje  go  za  pośrednictwem  dedykowanego  systemu  informatycznego  dyrektorowi
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wg wytycznych.

8.  Szczegółowy  wykaz  terminów  dostarczania  dokumentów  oraz  możliwości  ich
modyfikowania  skutkujących  zmianami  w  zakresie,  warunkach  oraz  formach  egzaminu
znajduje się w: Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
w roku szkolnym 2020/2021.

9.   Jeśli  uczeń  został  laureatem  konkursów  o  zasięgu  wojewódzkim  uprawniającym
do niepisania egzaminu lub finalistą olimpiady rodzice niezwłocznie dostarczają dyrektorowi
zaświadczenie,  na  podstawie  którego  dyrektor  OKE  zwalnia  ucznia  ze  sprawdzianu
na wniosek dyrektora szkoły.

10.   Uczniowie  i  ich  rodzice  są  informowani  o  zasadach  przeprowadzania  egzaminu
w całym cyklu kształcenia.
 Formy informowania są następujące: 

a) publikacja materiałów informacyjnych i ogłoszeń za pośrednictwem szkolnej
strony www.spplewiska.pl,

b) spotkanie informacyjne wszystkich uczniów z dyrekcją szkoły,
c) spotkanie  informacyjne  wszystkich  zainteresowanych  rodziców  uczniów

z dyrekcją szkoły – we wrześniu,  w czasie  pierwszego w roku szkolnym zebrania
z  rodzicami  oraz  spotkania   przed  egzaminem  próbnym  oraz  w  okresie
poprzedzającym egzamin (forma spotkań zależna będzie od sytuacji pandemicznej),

d) informowanie  uczniów  na  bieżąco  przez  wychowawców  klas  na  lekcjach
wychowawczych i nauczycieli uczących.
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11.  Szkoła  może  zorganizować  próbny  egzamin.  O  zamiarze  zorganizowania  próbnego
egzaminu i jego orientacyjnym terminie uczniowie są informowani przez dyrektora szkoły
oraz wychowawców na lekcjach wychowawczych, a ich rodzice – na pierwszym zebraniu
z  wychowawcą.  Próbny  egzamin  przeprowadzany  jest  na  materiałach  dostarczonych
z  Okręgowej  Komisji  Egzaminacyjnej,  opracowanych  w  szkole  lub  dostarczonych  przez
instytucje  zewnętrzne  (np.  wydawnictwa).  O  terminie  próbnego  egzaminu  zainteresowani
będą powiadomieni niezwłocznie po jego ogłoszeniu.

12. Nauczyciele spoza szkoły są zapoznawani z wewnątrzszkolną instrukcją przeprowadzania
i  organizacji  sprawdzianu,  w  sposób,  który  każdorazowo  będzie  ustalany  z dyrektorem
szkoły,  w  której  zatrudniony  jest  nauczyciel.  Członkowie  Szkolnego  Zespołu
Egzaminacyjnego  zatrudnieni  w  innych  szkołach  podpiszą  oświadczenie  o zabezpieczeniu
materiałów  egzaminacyjnych  nieuprawnionym  ujawnieniem,  klauzuli  poufności  oraz  inne
wymagane poświadczenia w dniu pracy tego zespołu, przed rozpoczęciem sprawdzianu.

III. Przygotowanie i organizacja egzaminu

1. W  dniu  egzaminu  przed  rozpoczęciem   odbywa  się  odprawa,  w  której  uczestniczą
dyrektor szkoły i wszyscy członkowie Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego. W trakcie
odprawy  przewodniczący   zespołów  nadzorujących  otrzymują  komplety  materiałów
egzaminacyjnych, na które składają się:
a) listy zdających,
b) druki protokołów,
c) naklejki z kodem, kod i PESEL pakowane w koperty dedykowane dla każdego ucznia.

2. Przed egzaminem członkowie zespołów nadzorujących:
  a)  sprawdzają  sale,  ustawienie  stolików,  przygotowanie  ścian  –  zdjęcie  materiałów,
umieszczenie zegara, tablicy, sprawdzają numerację stolików.
  b)  od  godz.  8.30   zapewniają  opiekę  uczniom,  sprawdzają  obecność,  sprawdzają
przyniesione przybory (czarny długopis i linijkę – na matematykę), dopilnowują dotrzymania
przez  uczniów  zakazu  wnoszenia  na  salę  telefonów  komórkowych  i  innych  aparatów
elektronicznych, zaprowadzają zdających do sal.

3. W czasie egzaminu stosują się do procedur ustalonych przez OKE.

4.  Przed  egzaminem  przewodniczący  zespołów  nadzorujących  wraz  z  przedstawicielami
uczniów  zgłaszają  się  do  dyrektora  szkoły  i  odbierają  arkusze  egzaminacyjne,  po  czym
zanoszą je do sal.

5.  Po  zakończonym  egzaminie  przewodniczący  zespołów  nadzorujących  przekazują
dyrektorowi szkoły dokumentację: wypełnione druki protokołów, zamknięte koperty z testami
oraz wszystkie pozostałe materiały pobrane przed egzaminem. Dyrektor szkoły zabezpiecza
je zgodnie z przepisami. 

6.  Uczniowie przychodzą do szkoły na godz.  8.30 i  do godz.  8.45 odbywają się  wstępne
czynności  organizacyjne.  Zdający  przed wejściem na salę  egzaminacyjną  obowiązany jest
przedstawić legitymację szkolną.

7. Do  sal  egzaminacyjnych  uczniowie  wchodzą  wg  alfabetu  i  zajmują  wylosowane
przed wejściem miejsca.
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8. W sali, w której przeprowadza się egzamin, umieszcza się zegar i tablicę, na której zdający
otrzymuje informację o ramach czasowych trwania egzaminu. 

9. Procedura egzaminu rozpoczyna się o godz. 9.00 i trwa 120 minut (j. polski), 100 min
(matematyka), 90 min (język nowożytny)a dla uczniów, którym zapewnia się odpowiednie
warunki  na  podstawie  decyzji  dyrektora  szkoły  –  wydłuża  się  czas  pracy  z  arkuszem
odpowiednio o 60, 50 i 45 minut.

10.  Uczniowie  zgłaszają  przez  podniesienie  ręki  zakończenie  egzaminu  przed  czasem.
Członkowie  zespołu  sprawdzają  poprawność  kodowania  i  odbierają  pracę.  Po  otrzymaniu
pozwolenia uczeń opuszcza salę, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. Może to nastąpić
na  więcej  niż  10  minut  przed  planowanym  zakończeniem  egzaminu.  W  przypadku
stwierdzenia  braków  w  arkuszu  odpowiedzi  uczeń  jest  proszony  o  ich  uzupełnienie
i kontynuuje prace z arkuszem egzaminacyjnym.

11. Po zakończeniu egzaminu uczniowie mają jeszcze 5 min na przeniesienie odpowiedzi na
arkusz odpowiedzi.

12. Informacje o przebiegu egzaminu,  w tym o komunikatach co do wytycznych czasowych
informację przekazuje przewodniczący zespołu nadzorującego przed rozpoczęciem egzaminu
oraz w czasie jego trwania w zakresie ram czasowych.

13.  Po  zakończeniu  egzaminu  uczniowie  oddają  pracę  wg  kolejności  ustalonej
przez przewodniczącego zespołu nadzorującego i opuszczają salę po uzyskaniu pozwolenia.

12.  Zespoły  nadzorujące  w  obecności  minimum  jednego  ucznia  pakują  arkusze
do  bezpiecznych  kopert,  zamykają  je  i  sporządzają  protokół.  Przewodniczący  zespołu
przekazuje tak przygotowane materiały dyrektorowi szkoły. 

13. Dyrektor szkoły sporządza protokół zbiorczy, a następnie przekazuje materiały do OKE
w Poznaniu wg ustalonej procedury.

V. Szczególne zasady postępowania w związku z panującą pandemią

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 w przeprowadzaniu egzaminu nie
może  przyjść  na  egzamin,  jeżeli  przebywa  w  domu  z  osobą  na  izolacji  w  warunkach
domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji,
kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
a) zdający,
b)  osoby  zaangażowane  w  przeprowadzanie  egzaminu,  tj.  członkowie  zespołów
nadzorujących,  obserwatorzy,  egzaminatorzy,  specjaliści  pracujący  ze  zdającymi,
którym przyznano  dostosowanie  warunków lub  formy  przeprowadzania  egzaminu,
osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia
wykorzystywane  w  czasie  egzaminu  (np.  komputery,  sprzęt  medyczny),  asystenci
techniczni, pielęgniarka szkolna
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c)  inni  pracownicy  szkoły  odpowiedzialni  za  utrzymanie  obiektu  w czystości,
dezynfekcję, obsługę szatni, administracja itp.,
d)  uczniowie  innych  klas  oraz  nauczyciele,  jeżeli  stanowią  o  takiej  możliwości
wytyczne  organów  nadrzędnych,  uczestniczący  w  zajęciach  edukacyjnych,
opiekuńczych w dniu przeprowadzania egzaminu,
e) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

5.  Niedozwolone jest  przebywanie  na terenie  szkoły osób innych niż  wyżej  wymienione,
w tym rodziców/prawnych  opiekunów uczniów (z  wyjątkiem sytuacji,  gdy  zgodę  na  taki
sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli
zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

6. Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy
prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy przeprowadzić je w innej części
szkoły fizycznie oddzielonej od przestrzeni egzaminacyjnej.

7. Obowiązuje zakaz wnoszenia do sal egzaminacyjnych zbędnych rzeczy, w tym książek,
telefonów komórkowych, urządzeń umożliwiających komunikację zdalną, maskotek.

8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.  Zdający nie
mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

9.  Cudzoziemcy  przystępujący  do  danego  egzaminu,  którym  jako  sposób  dostosowania
egzaminu  przyznano  możliwość  korzystania  ze  słownika  dwujęzycznego,  są  zobowiązani
przynieść własne słowniki lub skorzystać z udostępnionych przez szkołę do indywidualnego
korzystania.,  które  przed  egzaminem  powinny  zostać  sprawdzone  przez  członka  zespołu
nadzorującego (w rękawiczkach).

10.  Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

11.  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. 

VI. Środki bezpieczeństwa bezpośredniego

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-
lub wielorazową. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal
egzaminacyjnych  po  zajęciu  miejsc  przez  zdających  lub  po  podejściu  zdających  do
stanowiska egzaminacyjnego. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek
zespołu  nadzorującego  może  poprosić  zdającego  o  chwilowe  odsłonięcie  twarzy  w  celu
zweryfikowania  jego  tożsamości  (konieczne  jest  wówczas  zachowanie  co  najmniej  1,5-
metrowego odstępu).

3.  Zdający  są  zobowiązani  zakrywać  usta  i  nos  do  momentu  zajęcia  miejsca  w  sali
egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma
obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
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b) wychodzi do toalety,
c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

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 (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg
egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób
zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

6. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą
nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu
w  odrębnej  sali  egzaminacyjnej.  W  takiej  sytuacji  minimalny  odstęp,  jaki  musi  zostać
zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego,
wynosi 2 m.

VII.  Zakres informacji przekazywanych podczas egzaminu ósmoklasisty:

1. Wejście do sali egzaminacyjnej wg listy odczytywanej przez członka komisji za okazaniem
legitymacji szkolnej lub innego dokument tożsamości (w przypadku jego braku konieczne jest
potwierdzenie tożsamości ucznia przez nauczyciela).

2.  Podczas  wejścia  uczeń  losuje  stolik  i  odbiera  kopertę  foliową  z  kodem,  nr  PESEL
i naklejkami.

3. Uczeń może wnieść na salę butelkę wody (do 1l) i ustawić ją na podłodze przy nodze
stolika.

4.  Przewodniczący  zespołu  nadzorującego  egzamin  przekazuje  zdającym  następujące
informacje:
- pyta o samopoczucie zadających i brak ew. przeszkód, utrudnień w tym zakresie,
- przypomina o zakazie korzystania z tel. komórkowych i innych urządzeń umożliwiających
komunikację  (wykrycie  posiadania  urządzenia  powoduje  przerwanie  egzaminu  dla  tego
ucznia),
-  informuje  o  sposobie  komunikacji  z  komisją  –  przez  podniesienie  ręki  i  oczekiwanie
na podejście członka komisji,
- zakończenie pracy z arkuszem – zamknięty arkusz odłożony na skraj stolika,
- informuje o czasie pracy z arkuszem, w tym:

• czas całkowity (120, 100, 90 min), 
• informacje  o  zbliżającym  się  czasie  zakończenia  pracy  –  10  min przed

zakończeniem,
• o  5  minutach po  zakończeniu  pracy  przeznaczonych  na  sprawdzenie

poprawności  przeniesienia  odpowiedzi  na  kartę  odpowiedzi(nie  dotyczy
uczniów,  którzy  z  racji  dostosowań  nie  przenoszą  odpowiedzi  na  kartę
odpowiedzi), 

• o  przysługującym  wydłużonym czasie  pracy  z  arkuszem (dotyczy  uczniów
z dostosowaniem),
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5. Czynności z arkuszem przed rozpoczęciem pracy:
-  zapoznanie  z  instrukcją  (zakończenie  czytania  sygnalizowane  wyprostowaną  sylwetką
ucznia),
- zwrócenie uwagi na sposób poprawiania omyłkowych zaznaczeń oraz stosowania czarnego
długopisu do pełnego zamalowywania wybranych kratek,
-  usunięcie  plomb  zabezpieczających  arkusze  (przy  pomocy  długopisu  analogicznie
do otwierania koperty z listem),
-  sprawdzenie  kompletności  arkusza  (ilości  stron,  czytelności  –  ew.  nieczytelne  lub
wybrakowane arkusze podlegają wymianie bezwzględne zgłoszenie tego faktu dyrektorowi),
- kodowanie arkusza i karty odpowiedzi (uczeń w arkuszu i na karcie odpowiedzi wpisuje
kod, pesel oraz nakleja naklejki)  nie dotyczy uczniów z dostosowaniami wg listy zdających
uczniów,
- ewentualne pytania uczniów - arkusze winny być bezwzględnie zamknięte.

6. Czas rozpoczęcia pracy z arkuszem zapisywany jest na tablicy – w tym momencie żaden
spóźniony uczeń nie może wejść do sali egzaminacyjnej.

7.  Przy  wszelkich  sytuacjach  zaburzających  przebieg  egzaminu  przewodniczący  komisji
nadzorującej  zarządza  wstrzymanie  pracy  z  arkuszem  –  ZAMKNIĘCIE  ARKUSZY
I ODŁOŻENIE NA SKRAJ STOŁU. Kontaktuje się z dyrektorem.

8. Czas wstrzymania pracy z arkuszem dodawany jest do czasu pracy. Fakt odnotowywany
jest w protokole.

9.  Problemy z  odtworzeniem ścieżki  audio  skutkują  wstrzymaniem egzaminu  i  przebiega
analogicznie jak w p. 8.

10. Po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń przekazuje go komisji.  W przypadku uczniów
z  dostosowaniami  członkowie  komisji  nadzorującej  wypełniają  kwadraty  przy
przydzielonych dostosowaniach na karcie odpowiedzi (umieszczonych w okolicy naklejki)

11. Komisja nadzorująca uzupełnia protokół, segreguje arkusze wg kodów uczniów, pakuje
do koperty. Kopertę opisuje i przekazuje Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.
Pozostaje do dyspozycji w celu złożenia informacji o przebiegu.

VI. Ustalenia końcowe

Wszelkie  sprawy  nieuregulowane  niniejszą  instrukcją  określa  opracowana  przez  CKE
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, obowiązująca
w roku szkolnym 2020/2021,  oraz zapisy aktów prawnych wydanych w trakcie trwania roku
szkolnego zawierające szczegółowe wytyczne w zakresie organizacji egzaminu. 
 

Dyrektor Szkoły  

Robert Witkowski

7


	III. Przygotowanie i organizacja egzaminu
	V. Szczególne zasady postępowania w związku z panującą pandemią
	VI. Środki bezpieczeństwa bezpośredniego
	VII. Zakres informacji przekazywanych podczas egzaminu ósmoklasisty:
	VI. Ustalenia końcowe

