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Procedura organizowania i przeprowadzania - Egzaminu ósmoklasistyw Szkole Podstawowej nr 6 im.J.Korczaka w Kołobrzeguw roku szkolnym 2020/2021
Podstawa prawna:
 ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327), zwaną dalej „ustawą” 
 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), zwanym dalej „rozporządzeniem”
 rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r.  w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700, z późn. zm.) 
 informatorami  o  egzaminie  ósmoklasisty  od  roku  szkolnego  2018/2019,  opublikowanymi  na  stronie
internetowej Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej  (https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/),  w tym
aneksami do tych informatorów obowiązującymi w roku szkolnym 2020/2021 
 komunikatem dyrektora Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej  z  20 sierpnia  2020 r.  w sprawie szczegółowych
sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021,
opublikowanym  na  stronie  internetowej  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej,  zwanym  dalej  „komunikatem  o
dostosowaniach” 
 komunikatem dyrektora Centralnej Komisji  Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku (aktualizacja nr 1 z 22 grudnia
2020  r.),  opublikowanym  na  stronie  internetowej  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej,  zwanym  dalej
„komunikatem o harmonogramie” 
 komunikatem  dyrektora  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej  z  20  sierpnia  2020  r.  w  sprawie  materiałów
i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym
w  2021  roku,  opublikowanym  na  stronie  internetowej  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej,  zwanym  dalej
„komunikatem o przyborach” 
 wykazem olimpiad, o którym mowa w Komunikacie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad
przedmiotowych  przeprowadzanych  z  przedmiotu  lub  przedmiotów  objętych  egzaminem  ósmoklasisty  lub
egzaminem  maturalnym  w  roku  szkolnym  2020/2021  oraz  uprawniających  do  przyjmowania  laureatów   i
finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe,
zwanym dalej „wykazem olimpiad”, dostępnym pod następującym adresem: 
https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-wsprawiewykazu-
olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lubprzedmiotow-objetych-egzaminem  osmoklasisty-
lubegzaminem-maturalnym-w-rokuszkolnym-20.html 
 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania
 i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373) 
 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,  z  późn.  zm.),  w  szczególności  nowelizacją  ww.
rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314), zwaną dalej „rozporządzeniem 2314”. 
6 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

about:blank


§ 1.PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY1. Egzamin  ósmoklasisty  jest  przeprowadzany  na  podstawie  wymagań  określonychw podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdającyspełnia te wymagania.2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
 w terminie głównym: 25, 26 i 27 maja 2021 r.
 w terminie dodatkowym: 16-18 czerwca 2021 r.3. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
 z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasistyz danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
 przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danegoprzedmiotu  lub  przedmiotów  w  terminie  głównym  (również  z  przyczynlosowych lub zdrowotnych).Do  egzaminu  ósmoklasisty  w  terminie  dodatkowym  przystępuje  również  uczeń,któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lubprzedmiotów. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępujew szkole, której jest uczniem.4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.5. Egzamin  ósmoklasisty  obejmuje  następujące  przedmioty:  język  polski,  matematykę,język obcy nowożytny.6. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia.7. Pierwszego  dnia  jest  przeprowadzany  egzamin  z  języka  polskiego,  który  trwa  120minut.8. Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut.9. Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa90 minut.11. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z  każdego przedmiotu nie  wlicza  się  czasuprzeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi nakartę odpowiedzi (5 minut).12. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków:angielskiego,  francuskiego,  hiszpańskiego,  niemieckiego,  rosyjskiego,  ukraińskiego  iwłoskiego.13. Do  egzaminu  ósmoklasisty  z  języka  obcego  nowożytnego  uczeń  przystępuje  z  tegojęzyka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęćedukacyjnych  –  w  Szkole  Podstawowej  nr  6  im.J.Korczaka  –  język  angielski,  językniemiecki.



§ 2.Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi1. Przewodniczący  szkolnego  zespołu  egzaminacyjnego  lub  upoważniony  przez  niegoczłonek zespołu egzaminacyjnego,  odbiera  przesyłkę  z  materiałami egzaminacyjnymii sprawdza, czy nie została naruszona, a następnie sprawdza, czy zawiera ona wszystkiemateriały egzaminacyjne.2. Po tej czynności przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionyprzez niego członek zespołu egzaminacyjnego składa materiały egzaminacyjne w stanienienaruszonym w wyznaczonym wcześniej miejscu w szkole.3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka została naruszona lub jest niekompletna należyo tym fakcie niezwłocznie powiadomić dyrektora OKE oraz dystrybutora materiałówegzaminacyjnych. Dyrektor OKE informuje o dalszym postępowaniu.4. Pakiety  z  zestawami  egzaminacyjnymi  pozostają  w  zamknięciu  do  czasuprzeprowadzenia  egzaminu.  Otwarcie  pakietów  z  zestawami  egzaminacyjnymi  orazprzekazanie następuje w dniu egzaminu przed daną jego częścią.5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tegozespołu  około  pół  godziny  przed  rozpoczęciem  egzaminu  z  danego  przedmiotusprawdza, czy materiały egzaminacyjne nie zostały naruszone.6. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne zostały naruszone zawiesza sięegzamin  ósmoklasisty  z  danego  przedmiotu  i  powiadamia  o  zaistniałej  sytuacjidyrektora  OKE,  który  przekazuje  informację  o  dalszym  postępowaniu.  Informację  ozaistniałej sytuacji oraz podjętych działaniach zamieszcza się w protokole zbiorczym.7. W  przypadku,  gdy  materiały  egzaminacyjne  nie  zostały  naruszone,  przewodniczącyszkolnego  zespołu  egzaminacyjnego  lub  upoważniony  przez  niego  członek  tegozespołu przekazuje  materiały  egzaminacyjne  przewodniczącym zespołównadzorujących w  obecności  przedstawiciela  uczniów  z  każdej  sali.  Fakt  ten  zostajeodnotowany  w  protokole.  W  przypadku  egzaminu  z  języka  obcego  nowożytnegootwarcie  opakowania  płyty  CD  następuje  w  sali  egzaminacyjnej. Odbiór  materiałówegzaminacyjnych powinien  nastąpić  po  zajęciu  przez  zdających  miejsc  w  saliegzaminacyjnej.8. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu następuje odbiór arkuszyegzaminacyjnych od zdających, uporządkowanie i przeliczenie materiałów, odnotowanieliczby  arkuszy  w  protokole,  a  następnie  spakowanie  ich  do  bezpiecznej  koperty  wobecności przedstawicieli zdających i opisanie zgodnie z zaleceniami Okręgowej KomisjiEgzaminacyjnej  oraz  przekazanie  ich  przewodniczącemu  szkolnego  zespołuegzaminacyjnego.



8. Przewodniczący  szkolnego  zespołu  egzaminacyjnego  w  obecności  przewodniczącychzespołów  nadzorujących  sprawdza  kompletność  materiałów  egzaminacyjnychotrzymanych z sal oraz sporządza zbiorczy protokół przebiegu egzaminu.9. Przewodniczący  szkolnego  zespołu  egzaminacyjnego  lub  upoważniony  przezniego członek  zespołu  egzaminacyjnego  przekazuje  materiały  egzaminacyjne  wrazz  dokumentacją  do  wyznaczonego  przez  dyrektora  właściwej  Okręgowej  KomisjiEgzaminacyjnej miejsca w określony przez niego sposób i w ustalonym terminie.
§ 3.Zgłaszanie zdających do egzaminu w terminie głównym.1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu naniepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w pkt 3.2.2. może być zwolnionyprzez  dyrektora  okręgowej  komisji  egzaminacyjnej  z  obowiązku przystąpienia  doegzaminu  ósmoklasisty,  na  wniosek  rodziców  pozytywnie  zaopiniowany  przezdyrektora szkoły, złożony nie później niż do 30 listopada 2020r.2. Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 30 września2020 r., pisemną deklarację:a.  wskazującą  język  obcy  nowożytny,  z  którego  uczeń  lub  słuchacz  przystąpi  doegzaminu ósmoklasistyb.  informującą  o  zamiarze  przystąpienia  do  egzaminu  ósmoklasisty  z  matematykiw języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.3. Dyrektor  szkoły,  korzystając  z  danych  o  uczniach  zgromadzonych  w  SIO  (SystemieInformacji  Oświatowej),  przekazuje  dyrektorowi  okręgowej  komisji  egzaminacyjnejinformacje  o  uczniach  danej  szkoły,  którzy  będą  przystępowali  do  egzaminuósmoklasisty,  za  pośrednictwem  SIOEO,  w  terminie  określonym  przez  dyrektora  tejkomisji, nie później niż do 30 listopada 2020r.3. W  przypadku  uczniów  korzystających  z  dostosowania  warunków  lub  formprzeprowadzania egzaminu ósmoklasisty nieujętych w komunikacie o dostosowaniachuzgodnienia  dotyczące  dokładnego  zakresu  tych  dostosowań  pomiędzy  dyrektoremszkoły  (po  uzgodnieniu  z  radą  pedagogiczną)  a  dyrektorem  okręgowej  komisjiegzaminacyjnej  powinny nastąpić  nie  później  niż  do 9 listopada 2020 r.  Uzgodnieniaodbywają się w formie pisemnej. Jeżeli konieczność przyznania dostosowań, o którychmowa  powyżej,  nastąpi  po  9  listopada  2020  r.,  stosowne  uzgodnienia  muszą  zostaćprzeprowadzone  niezwłocznie  po  uzyskaniu  przez  dyrektora  szkoły  informacji  opotrzebie takich dostosowań.5. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowejwymienionej w wykazie olimpiad albo uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowegoo zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z innego języka obcego nowożytnegoniż  ten,  który  został  zadeklarowany,  dyrektor  szkoły,  na  wniosek  rodziców  ucznia,



złożony nie później niż do 11 maja 2021 r., informuje okręgową komisję egzaminacyjnąo  zmianie  języka  obcego  nowożytnego,  jeżeli  języka  tego  uczeń  uczy  się  w  ramachobowiązkowych zajęć edukacyjnych.6. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż do 25 lutego 2021 r.,pisemną informację o:
 zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy,którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 rezygnacji  z  przystąpienia  do  egzaminu  ósmoklasisty  z  matematyki  w  językudanej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.
 Przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego  nie  później  niż  w  dniu  egzaminuz danego przedmiotu informuje dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (zapośrednictwem SIOEO) o uzyskanym przez ucznia tytule laureata lub finalistyolimpiady  przedmiotowej  oraz  laureata  konkursu  przedmiotowego,uprawniającym do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.5. Dyrektor szkoły informuje dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o:
 zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji - do 1 marca 2021r. 
 rezygnacji  z  przystąpienia  do  egzaminu  z  matematyki  w  języku  danejmniejszości narodowej,  mniejszości  etnicznej  lub  języku  regionalnym  -  do  13maja 2021 r.§ 4.Ustalenie listy zdających w terminie dodatkowym.1. Podstawą  do  ustalenia  listy  zdających  w  terminie  dodatkowym  jest  wykaz  uczniów,którzy: nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotóww  terminie  głównym  z  przyczyn  losowych  bądź  zdrowotnych  ALBO  przerwali  alboktórym  przerwano  i  unieważniono  egzamin  ósmoklasisty  z  danego  przedmiotu  lubprzedmiotów w terminie głównym.2. W  szczególnych  przypadkach  losowych  lub  zdrowotnych,  uniemożliwiającychprzystąpienie  do  egzaminu  ósmoklasisty  z  danego  przedmiotu  lub  przedmiotów  wterminie  dodatkowym,  dyrektor  okręgowej  komisji  egzaminacyjnej,  naudokumentowany  wniosek  dyrektora  szkoły,  może  zwolnić  ucznia  z  obowiązkuprzystąpienia  do  egzaminu  ósmoklasisty  z  danego  przedmiotu  lub  przedmiotów.Dyrektor szkoły składa wniosek                   w porozumieniu z rodzicami ucznia do 22czerwca 2021 r.

§ 5.Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzebedukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających.



1. Zaświadczenie o stanie zdrowia, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15października 2020 r.2. Opinię  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  poradni  specjalistycznej,o  specyficznych  trudnościach  w  uczeniu  się,  przedkłada  się  dyrektorowi  szkoły  niepóźniej niż do 15 października 2020 r.3. Dyrektor  szkoły  lub  upoważniony  przez  niego  nauczyciel  zobowiązany  jest  dozapoznania  uczniów  i  ich  rodziców  lub  słuchaczy  z  możliwymi  dostosowaniamiwarunków  i  form  przeprowadzania  egzaminu  ósmoklasisty  nie  później  niżdo 28 września 2020r.4. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodzicówucznia o  wskazanym przez  radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowaniawarunków  lub  formy  przeprowadzania  egzaminu  ósmoklasisty  do  jego  potrzebedukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do 20 listopada 2020 r.5. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanychsposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji niepóźniej niż do 25 listopada 2020r.6. Dyrektor  szkoły  odpowiada  za  to,  aby  nie  później  niż  do 30  listopada  2020r. dookręgowej  komisji  egzaminacyjnej  przekazane  zostały  informacje  o  wszystkichrodzajach dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
§ 6.Powołanie zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących.1. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego.2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 25 marca 2021r., powołujeczłonków  zespołu  egzaminacyjnego  oraz  może  powołać  zastępcę  przewodniczącegotego zespołu spośród członków zespołu.3. Przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego,  nie  później  niż  do 26  kwietnia  2021r.,spośród  członków zespołu  egzaminacyjnego,  powołuje  zespoły  nadzorujące  przebiegegzaminu  ósmoklasisty  w  poszczególnych  salach  egzaminacyjnych  oraz  wyznaczaprzewodniczących tych zespołów.4. Jeżeli  przewodniczący  zespołu  nadzorującego  lub  członek  tego  zespołu  z  powoduchoroby  lub  innych  ważnych  przyczyn  nie  mogą  wziąć  udziału  w  egzaminieósmoklasisty,  przewodniczący zespołu egzaminacyjnego –  nawet  w dniu  egzaminu –powołuje                                 w zastępstwie innego przewodniczącego zespołunadzorującego lub członka tego zespołu.5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni – nie później niżdo 24  maja  2021r.  –  przeprowadzić  szkolenie  w  zakresie  organizacji  egzaminu



ósmoklasisty  dla  nauczycieli  zatrudnionych  w  danej  szkole  wchodzących  w  składzespołów nadzorujących.
§ 7.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 2021r. – do poinformowania uczniów oraz ich rodziców o warunkach przebiegu egzaminuósmoklasisty, w tym o:

 harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,
 zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzymają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie),
 zakazie  wnoszenia do  sali  egzaminacyjnej  urządzeń  telekomunikacyjnych  lubkorzystania z takich urządzeń w tej sali,
 konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu,
 wyniki  egzaminu  uczniowie  poznają  i  otrzymają  zaświadczenie  o  wynikachegzaminu 9 lipca 2021r.2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zleca przygotowanie sal do przeprowadzeniaegzaminu ósmoklasisty.3. W  dniu  poprzedzającym  egzamin  ósmoklasisty  z  języka  obcego  nowożytnegoprzewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego  wraz  z  przewodniczącymi  zespołównadzorujących  przebieg  tego  egzaminu  w  poszczególnych  salach  sprawdzają  stantechniczny  urządzeń  niezbędnych  do  przeprowadzenia  tego  egzaminu  w  każdej  sali(odtwarzaczy płyt CD, głośników) oraz ich rozmieszczenie, gwarantujące wysoką jakośćdźwięku.4. W dniu poprzedzającym egzamin ósmoklasisty z  danego przedmiotu przewodniczącyzespołu egzaminacyjnego lub przewodniczący zespołów nadzorujących upewniają się,że zostały przygotowane kartki z numerami stolików (do oznaczenia stolików) oraz losyz numerami stolików (do wylosowania przez zdających).

§ 8.W  dniu  przeprowadzania  egzaminu  ósmoklasisty  z  danego  przedmiotu,  przedodebraniem  materiałów  egzaminacyjnych  przez  przewodniczących  zespołównadzorujących1. Za organizację i  przebieg egzaminu ósmoklasisty w danej szkole odpowiada dyrektorszkoły.2. Przed  rozpoczęciem  egzaminu  ósmoklasisty  z  każdego  przedmiotu  przewodniczącyzespołu  egzaminacyjnego  lub  upoważniony  przez  niego  nauczyciel  sprawdza,  czy



zespoły  nadzorujące  są  kompletne.  W  szczególnych  przypadkach  losowychprzewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego  /PZE/  wyznacza  w  zastępstwie  innegonauczyciela.3. Przewodniczący zespołów nadzorujących sprawdzają przygotowanie sal  do egzaminuósmoklasisty,  w  tym  w  szczególności:  usunięcie  z  sali  egzaminacyjnej  pomocydydaktycznych  dotyczących  –  odpowiednio  –  danego  przedmiotu  egzaminacyjnego;ustawienie  ponumerowanych  stolików  w  sposób  zapewniający  samodzielną  pracęzdających,  z  zastrzeżeniem,  że  każdy  uczeń  pracuje  przy  osobnym  stoliku;przygotowanie losów z numerami stolików; przygotowanie odpowiednich stanowisk dlauczniów uprawnionych do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminuósmoklasisty;  przygotowanie  miejsc  dla  członków  zespołu  nadzorującego  orazobserwatorów;  umieszczenie  w  miejscu  widocznym  dla  wszystkich  zdającychsprawnego zegara oraz tablicy (planszy) do zapisania faktycznego czasu rozpoczęcia izakończenia  pracy  z  arkuszem  egzaminacyjnym  z  danego  przedmiotu;  umieszczenieprzed wejściem do sali, w widocznym miejscu, listy zdających (imię i nazwisko) w danejsali;  przygotowanie  sprzętu  (odtwarzacza  płyt  CD,  nagłośnienia)  niezbędnego  doprzeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego; przygotowaniekilku zestawów zapasowych przyborów do pisania.4. Każdy przewodniczący zespołu nadzorującego /ZN/ w uzgodnieniu z przewodniczącymszklonego zespołu egzaminacyjnego /SZE/ wyznacza poszczególnym członkom zespołuszczegółowe  zadania  w  zakresie  zapewnienia  uczniom:  niezbędnej  pomocy  przykodowaniu  arkusza  egzaminacyjnego  i  oddawaniu  arkusza  po  zakończeniu  pracy;warunków do samodzielnej pracy w trakcie egzaminu.
§ 9.Odbiór przesyłek z materiałami egzaminacyjnymi.1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tegozespołu  odbiera  przesyłkę  zawierającą  materiały  egzaminacyjne  niezbędne  doprzeprowadzenia  egzaminu ósmoklasisty  i  sprawdza,  czy  nie  została  ona naruszona,a następnie sprawdza, czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne doprzeprowadzenia egzaminu.2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tegozespołu przechowuje  i  zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne doprzeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka, została naruszona lub nie zawiera wszystkichmateriałów egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty,przewodniczący  szkolnego  zespołu  egzaminacyjnego  lub  upoważniony  przez  niegoczłonek  tego  zespołu  niezwłocznie  powiadamia  o  tym  dyrektora  okręgowej  komisjiegzaminacyjnej oraz dystrybutora materiałów egzaminacyjnych. 



4. Dyrektor  okręgowej  komisji  egzaminacyjnej  informuje  przewodniczącego  szkolnegozespołu  egzaminacyjnego  lub  upoważnionego  przez  niego  członka  tego  zespołu  odalszym postępowaniu.
§ 10.Przekazanie materiałów egzaminacyjnych przewodniczącym zespołów nadzorujących.1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tegozespołu  w  wyznaczonym  przez  siebie  czasie  i  miejscu  (około  pół  godziny  przedrozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu) sprawdza,  czy materiałyegzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu nie zostały naruszone.2. W  przypadku  stwierdzenia,  że  materiały  egzaminacyjne  nie  zostały  naruszone,przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tegozespołu  otwiera  je  w  obecności  przewodniczących  zespołów  nadzorujących  orazprzedstawiciela uczniów z każdej sali, w której odbywa się egzamin.3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tegozespołu  przekazuje  każdemu  przewodniczącemu  zespołu  nadzorującego:  arkuszeegzaminacyjne w odpowiedniej formie i liczbie, odpowiadającej liczbie uczniów w danejsali  egzaminacyjnej;  inne  materiały  egzaminacyjne  niezbędne  do  przeprowadzeniaegzaminu  ósmoklasisty  z  danego  przedmiotu,  tj:  wykaz  uczniów  w  danej  saliegzaminacyjnej,  wygenerowany  przez  przewodniczącego  zespołu  egzaminacyjnego  zSIOEO,  jeżeli  nie był przekazany wcześniej,  formularz protokołu przebiegu egzaminuósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej, naklejki przygotowaneprzez OKE, płyty CD w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego; otwarcieopakowania płyty CD następuje w sali egzaminacyjnej, zwrotne koperty do spakowaniaprac egzaminacyjnych.
§ 11.Rozpoczęcie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w sali egzaminacyjnej. Ogólnezasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.1. Przewodniczący  zespołu  nadzorującego  przypomina  zdającym,  członkom  zespołunadzorującego  oraz  obserwatorom  o  zakazie  wnoszenia  do  sali  egzaminacyjnejurządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.2. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnejmogą  wnieść  wyłącznie  przybory  wymienione  w  komunikacie  o  przyborach,  tj.w  przypadku  egzaminu  ósmoklasisty  z  każdego  przedmiotu  –  długopis  (lub  pióro)z  czarnym  tuszem/atramentem  (niedozwolone  jest  korzystanie  z  długopisówzmazywalnych /ścieralnych); dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.



3. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracyz arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, abyuczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.4. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymacjęszkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentutożsamość  ucznia  może  być  potwierdzona  przez  jego  wychowawcę  lub  innegonauczyciela danej szkoły.5. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowiewchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będąpracować.6. Przewodniczący  zespołu  nadzorującego  odbiera  materiały  egzaminacyjne  odprzewodniczącego  zespołu  egzaminacyjnego  i  wraz  z  przedstawicielem  zdającychprzenosi je do sali egzaminacyjnej7. Po wydaniu zestawu egzaminacyjnego przewodniczący ZN poleca zdającym:a. zapoznanie się z instrukcją z pierwszej strony arkusza, b. sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego: czy arkusz egzaminacyjny mawszystkie  kolejne  strony  oraz  zawiera  zeszyt  zadań  i  kartę  odpowiedzi  (w  raziepotrzeby uczeń zgłasza braki przewodniczącemu ZN egzaminu i otrzymuje kompletnyzestaw. Jeśli przewodniczący ZN ich nie posiada, zgłasza braki przewodniczącemu SZE.Takie  przypadki  zostają  odnotowane  w  protokole  przebiegu  egzaminu  -  wymianęarkusza uczeń kwituje podpisem na protokole), c. członek ZN sprawdza trzyznakowy kod i numer PESEL we wszystkich przeznaczonychdo tego miejscach, sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejkach, umieszczenienaklejek z kodem we wszystkich przeznaczonych do tego miejscach (gdy PESEL błędnyprzewodniczący  ZN  koryguje  go  w  zestawie,  zapisuje  uwagę  w  protokole,  zapisujeręcznie  prawidłowy  PESEL  + identyfikator  szkoły  we  wszystkich  miejscach  do  tegoprzeznaczonych na arkuszu ucznia). Wykonując te czynności, o których mowa powyżej.8. Po  czynnościach  organizacyjnych,  przewodniczący  ZN  zapisuje  na  tablicy  (planszy),w  widocznym  miejscu,  czas  rozpoczęcia  i  zakończenia  pracy  z  zestawemegzaminacyjnym.9. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolikóww  przypadku  uczniów  korzystających  z  dostosowania  warunków  lub  formyprzeprowadzania egzaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. zezwoleniespóźnionemu uczniowi na przystąpienie do egzaminu).10. Każdy  zdający  zajmuje  miejsce  przy  stoliku,  którego  numer  wylosował,  a  członekzespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danejsali egzaminacyjnej.



11. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinniopuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołunadzorującego  może  zezwolić  uczniowi  na  opuszczenie  sali  egzaminacyjnej  pozapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymiosobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.12. W  przypadku  konieczności  wyjścia  z  sali  zdający  sygnalizuje  taką  potrzebę  przezpodniesienie ręki.  Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującegona wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czasjego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.13. Członkowie  zespołu  nadzorującego  mogą  udzielać  odpowiedzi  na  pytania  zdającychzwiązane  wyłącznie  z  kodowaniem  arkusza  oraz  instrukcją  dla  zdającego.  W  czasietrwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczącychzadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.14. Uczeń,  który  jest  chory,  może  korzystać  w  czasie  trwania  egzaminu  ósmoklasistyz  zaleconego przez  lekarza sprzętu  medycznego  i  leków koniecznych ze  względu nachorobę,  pod  warunkiem,  że  taka  konieczność  została  zgłoszona  przewodniczącemuzespołu  egzaminacyjnego  przed  rozpoczęciem  egzaminu  ósmoklasisty  z  danegoprzedmiotu.15. W  czasie  trwania  egzaminu  ósmoklasisty  w  sali  egzaminacyjnej  mogą  przebywaćwyłącznie  uczniowie,  przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego,  osoby  wchodzącew  skład  zespołu  nadzorującego,  nauczyciele  wspomagający  lub  specjaliści  z  zakresudanego  rodzaju  niepełnosprawności,  niedostosowania  społecznego  lub  zagrożenianiedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy.
§ 12.Przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.1. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującegoinformuje  ich:  o  zasadach  zachowania  się  podczas  egzaminu  ósmoklasisty;  ododatkowych  5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesieniaodpowiedzi  do  zadań  zamkniętych  na  kartę  odpowiedzi  po  zakończeniu  czasuprzewidzianego  na  rozwiązanie  zadań  (dotyczy  zdających,  którzy  mają  obowiązekzaznaczenia  odpowiedzi  na  karcie  odpowiedzi);  o  zasadach  oddawania  arkuszyegzaminacyjnych po zakończeniu pracy.2. Następnie – nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie– członkowie  zespołu  nadzorującego  rozdają  zdającym  arkusze  egzaminacyjne  oraznaklejki przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również zostać przekazane zdającymprzy losowaniu miejsc.3. Po  rozdaniu  arkuszy  przewodniczący  zespołu  nadzorującego  informuje  zdających:  oobowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją



zamieszczoną  na  1.  oraz  2.  stronie  arkusza  egzaminacyjnego,  a  następnie  polecazdającym:
 w  arkuszu  z  języka  polskiego  oraz  w  arkuszu  z  języka  obcego  nowożytnego:sprawdzenie  kompletności  arkusza  egzaminacyjnego,  tj.  czy  arkusz  egzaminacyjnyzawiera zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi; sprawdzenie, czy zeszytzadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony; sprawdzeniepoprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE,
 w arkuszu z matematyki: sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj.  czyarkusz egzaminacyjny zawiera zeszyt  zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi;wyrwanie karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi ze środkaarkusza egzaminacyjnego (nie  należy  odrywać karty  odpowiedzi  od karty rozwiązańzadań);  sprawdzenie,  czy  zeszyt  zadań  egzaminacyjnych  zawiera  wszystkie  kolejnoponumerowane  strony;  sprawdzenie  poprawności  numeru  PESEL  na  naklejkachprzygotowanych przez OKE.4. Uczeń  zgłasza  przewodniczącemu  zespołu  nadzorującego  braki  w  arkuszuegzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z arkuszy rezerwowych.5. Informację  o  wymianie  arkusza  egzaminacyjnego  przewodniczący  zespołunadzorującego  zamieszcza  w  protokole  przebiegu  egzaminu  ósmoklasisty  z  danegoprzedmiotu  w  danej  sali.  Wymianę  arkusza  egzaminacyjnego  uczeń  potwierdzapodpisem w tym samym protokole.6. Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty  z  każdego  przedmiotu,  w wyznaczonychmiejscach  arkusza  egzaminacyjnego  (na  stronie  tytułowej  zeszytu  zadańegzaminacyjnych  oraz  na  karcie  odpowiedzi,  a  w  przypadku  arkusza  z  matematykirównież  na  karcie  rozwiązań zadań egzaminacyjnych),  uczeń zamieszcza  kod  uczniai  numer PESEL,  a  w przypadku braku numeru PESEL –  serię  i  numer paszportu lubinnego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz naklejki.7. Przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującegosprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek.8. Po  czynnościach  organizacyjnych,  w  tym  po  sprawdzeniu  poprawności  kodowania,przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscuwidocznym dla wszystkich zdających, faktyczny czas rozpoczęcia i  zakończenia pracyz danym arkuszem egzaminacyjnym.9. Czas pracy zdających wynosi odpowiednio:w przypadku arkusza z  języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż  180 minut  wprzypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony),w  przypadku  arkusza  z  matematyki  –  100  minut (lub  nie  więcej  niż  150  minut wprzypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)



w przypadku arkusza z języka obcego nowożytnego – 90 minut (lub nie więcej niż 135minut w  przypadku  uczniów,  dla  których  czas  trwania  egzaminu  może  byćprzedłużony).10. W  przypadku  egzaminu  z  języka  obcego  nowożytnego  bezpośrednio  po  zapisaniugodziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na którejoprócz  tekstów  w  języku  obcym  nagrane  są  instrukcje  w  języku  polskim  dotyczącerozwiązywania  zadań,  przerwy  na  zapoznanie  się  z  treścią  zadań  oraz  przerwyprzeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.11. Po  rozdaniu  zdającym  arkuszy  egzaminacyjnych  uczniowie  spóźnieni  nie  zostają  wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie późniejniż  po  zakończeniu  czynności  organizacyjnych,  decyzję  o  wpuszczeniu  do  saliegzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego,ale zdający kończy pracę z  arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy(planszy). Uczeń zapoznaje się z instrukcją dla zdającego zamieszczoną na 1. i 2. stroniearkusza. Zdający sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny i zawiera kolejnoponumerowane wszystkie strony.  W razie potrzeby zgłasza braki  przewodniczącemuzespołu  nadzorującego  egzamin  i  otrzymuje  kompletny  arkusz.  Takie  przypadkiodnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali egzaminacyjnej.12. Po  rozdaniu  arkuszy  egzaminacyjnych  uczniom  i  po  zakończeniu  czynnościorganizacyjnych  oraz  po  zakończeniu  odtwarzania  nagrań  z  płyty  CD  przelicza  sięwszystkie niewykorzystane oraz wadliwe arkusze egzaminacyjne oraz niewykorzystaneoraz  wadliwe płyty CD,  a  liczbę niewykorzystanych i  wadliwych arkuszy oraz  liczbęniewykorzystanych i wadliwych płyt CD odnotowuje się w protokole.13. W  celu  monitorowania  prawidłowego  przebiegu  egzaminu  członkowie  zespołunadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposóbniezakłócający pracy zdających: cicho, bez zaglądania do prac zdających.14. Jeśli  uczeń  ukończył  pracę  przed  wyznaczonym  czasem,  zgłasza  to  zespołowinadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecnościucznia  sprawdza  kompletność  materiałów.  Dodatkowo,  jeżeli  zdający  zgłaszazakończenie  pracy  wcześniej  niż  na  10  minut  przed  zakończeniem  czasuprzeznaczonego  na  pracę  z  arkuszem  –  przed  odebraniem  jego  arkuszaegzaminacyjnego  członek  zespołu  nadzorującego  sprawdza,  czy  uczeń  zaznaczyłodpowiedzi  na  karcie  odpowiedzi.  W  przypadku  braku  zaznaczeń  poleca  zdającemuwykonanie tej czynności (nie dotyczy dostosowań).15. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem)najpóźniej  na  15  minut  przed  czasem  wyznaczonym  jako  czas  zakończenia  pracyz arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli



zdający  skończył  pracę  z  arkuszem  egzaminacyjnym)  zdający  nie  opuszcza  saliegzaminacyjnej.15. Na  10  minut  przed  zakończeniem  czasu  przeznaczonego  na  pracę  z  arkuszemegzaminacyjnym  przewodniczący  zespołu  nadzorującego  przypomina  zdającymo  konieczności  zaznaczenia  odpowiedzi  na  karcie  odpowiedzi.  (nie  dotyczydostosowań).17. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę zarkuszem  egzaminacyjnym:  informuje  zdających  o  zakończeniu  pracy;  wyznaczadodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia  przez uczniówodpowiedzi  na  kartę  odpowiedzi  (dotyczy  zdających,  którzy  mają  obowiązekzaznaczenia odpowiedzi na karcie);  poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolęczynności  wykonywanych  przez  uczniów;  poleca  po  upływie  dodatkowego  czasuzamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.18. Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek upewnić się, że wszyscy uczniowie,którzy mają obowiązek przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, wykonali to. Jest toszczególnie  ważne,  ponieważ  do  sczytania  w  okręgowej  komisji  egzaminacyjnejwykorzystywane są wyłącznie karty odpowiedzi.19. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w składzespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadańegzaminacyjnych  oraz  karty  odpowiedzi,  a  w  przypadku  egzaminu  z  matematyki  –również  karty  rozwiązań  zadań  egzaminacyjnych,  i  sprawdzają  kompletnośćmateriałów. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który mabyć obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.20. Po zakończeniu pracy z każdym zestawem egzaminacyjnym członkowie ZN: a. odnotowują oddanie zestawu egzaminacyjnego przez zdających na liście obecności, b.  przeliczają,  porządkują,  i  pakują  materiały  egzaminacyjne  w  bezpieczną  kopertęzgodnie  z instrukcją właściwej OKE,c. podpisują wypełnioną listę obecności zdających, d. Przewodniczący ZN sporządza protokół przebiegu odpowiedniej części egzaminu wsali.  Materiały przekazuje przewodniczącemu SZN.21. Przewodniczący  SZE  sprawdza  kompletność  materiałów  z  sali  w  obecnościprzewodniczącego ZN.22. Po zebraniu materiałów w danym dniu przewodniczący SZE zabezpiecza je zgodnie zinstrukcją  właściwej  OKE.  Następnie  sporządza  w  dwóch  egzemplarzach  zbiorczyprotokół egzaminu, obejmujący także wykaz, jeśli uczeń nie przystąpił do egzaminu lubpracy  z  danym  zestawem  egzaminacyjnym  albo  przerwał  pracę  z  zestawemegzaminacyjnym, albo gdy unieważniono egzamin.



23. Przewodniczący SZE przekazuje  OKE Poznań w formie,  miejscu i  terminie  przez  niąwskazanym: a. zbiorczy protokół przebiegu egzaminu, b. wypełnione  przez  zdających  zestawy  egzaminacyjne  spakowany  zgodnie  zinstrukcją,c. zestaw niewykorzystany, niekompletne, błędnie wydrukowany, d. zweryfikowaną listę uczniów z sali egzaminacyjnej,e. kopię wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonejprzez dystrybutora,f. decyzje o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu (o ile taka sytuacja zaistnieje)wraz z arkuszem egzaminacyjnym dotyczącym przerwania i unieważnienia,g. plan sali egzaminacyjnej. Instrukcja pakowania zestawów egzaminacyjnych. Po zakończeniu egzaminu, należyskompletować  następujące  dokumenty:  1.  Koperty  zwrotne  z  materiałamiegzaminacyjnymi  ułożonymi  zgodnie  z  instrukcją.  2.  Niewykorzystany,  wadliwyzestaw,  zestaw  z  przerwanym  egzaminem  (+  płyty  CD  )  3.  Zweryfikowaną  listęzdających z podpisami członków zespołu nadzorującego. 4. Protokół z sali. 5. Plansali egzaminacyjnej. Do kopert nie pakujemy arkusza uczennicy , jeśli przerwano jejlub sama przerwała egzamin, niewykorzystany i wadliwy arkusz, płyt CD.§ 13.Uwagi dodatkowe o organizacji i przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty dla zdającychkorzystających z dostosowań.1. Uczniowie, którzy korzystają z arkuszy egzaminacyjnych w dostosowanej formie,        pracują w terminie głównym i w terminie dodatkowym egzaminu ósmoklasisty       z arkuszem egzaminacyjnym, zawierającym zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę           odpowiedzi.2. Uczniowie z dostosowaniami, nie kodują zeszytów zadań egzaminacyjnych oraz kart      odpowiedzi. Czynności te wykonują członkowie zespołu nadzorującego.3. Członkowie zespołu nadzorującego egzamin ósmoklasisty dla uczniów uprawnionychdo  dostosowania  warunków  i  form  egzaminu  przed  przystąpieniem  do  pracyzapoznają się z warunkami i formami przeprowadzania egzaminu dla tych uczniów inadzorują go zgodnie z ustaleniami.
§14.Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z  danego przedmiotu przez przewodniczącegozespołu egzaminacyjnego.1. W przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia; wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionychw komunikacie o przyborach; zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegegzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałymuczniom  –  przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego  przerywa  i  unieważnia  temu



uczniowi  egzamin  ósmoklasisty  z  danego  przedmiotu.  Informację  o  przerwaniui unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu.2. W sytuacjach, o których mowa w pkt 1., postępuje się w sposób następujący: przewodniczący zespołu nadzorującego, po konsultacji z pozostałymi członkami zespołu, prosi do sali przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego; przewodniczącyzespołu nadzorującego powiadamia przewodniczącego zespołu egzaminacyjnegoo  zaistnieniu  okoliczności  będących  podstawą  do  przerwania  zdającemu  pracyz  arkuszem  egzaminacyjnym;  przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego  podejmujedecyzję  o  przerwaniu  pracy  ucznia  z  arkuszem  egzaminacyjnym  i  unieważnia  jegopracę  oraz  poleca  uczniowi  opuszczenie  sali  egzaminacyjnej,  zapewniając  uczniowiopiekę;  przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego  wypełnia  stosowny  formularz;informację                  o przerwaniu i unieważnieniu pracy zdającego przewodniczącyzespołu  nadzorującego  odnotowuje  w  protokole  przebiegu  egzaminu  w  danej  sali;przewodniczący zespołu egzaminacyjnego dołącza do protokołu zbiorczego przebieguegzaminu ósmoklasisty                 z danego przedmiotu, decyzję o przerwaniu pracy zarkuszem egzaminacyjnym                                  i unieważniony arkusz egzaminacyjnyucznia,  któremu  przerwano  pracę,  a  kopię  tej  decyzji  pozostawia  w  dokumentacjiszkoły.3. Uczeń,  któremu  przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego  unieważnił  egzaminósmoklasisty  z  danego  przedmiotu  lub  przedmiotów,  przeprowadzany  w  terminiegłównym,  przystępuje  ponownie  do  egzaminu  z  tego  przedmiotu  lub  przedmiotóww dodatkowym terminie ustalonym w komunikacie o harmonogramie.4. Jeżeli unieważnienie z jednej z przyczyn określonych w pkt. 1. nastąpiło w przypadkuegzaminu  ósmoklasisty  z  danego  przedmiotu  lub  przedmiotów,  przeprowadzanegow  terminie  dodatkowym,  dyrektor  okręgowej  komisji  egzaminacyjnej  ustala  wynikegzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów jako „0%”.
§15.Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu egzaminu ósmoklasistyz danego przedmiotu1. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu następujeodbiór  arkuszy  egzaminacyjnych  od  zdających,  uporządkowanie  i  przeliczeniemateriałów,  odnotowanie  liczby  arkuszy  w  protokole,  spakowanie  i  opisanie  tychmateriałów (zgodne z zaleceniami właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej) orazprzekazanie ich przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.2. Po  zakończeniu  egzaminu  z  danego  przedmiotu  i  opuszczeniu  sali  przez  uczniówczłonkowie zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela uczniów: odnotowująna  wykazie  uczniów  w  danej  sali  egzaminacyjnej  oddanie  arkuszy  egzaminacyjnychprzez  zdających;  w przypadku uczniów,  którym – zgodnie z  komunikatem dyrektora



CKE – przyznano prawo do dostosowania warunków egzaminu ósmoklasisty polegającena dostosowaniu zasad oceniania i/lub prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartęodpowiedzi,  zaznaczają  przyznane  tym  uczniom  uprawnienia,  zamalowującodpowiednie  pola  na  zeszycie  zadań  egzaminacyjnych  i  karcie  odpowiedzi;przygotowują  materiały  do  przekazania  do  OKE;  przeliczają,  porządkują  i  pakująmateriały  egzaminacyjne  zgodnie  z  instrukcją  właściwej  okręgowej  komisjiegzaminacyjnej,  z  zastrzeżeniem  że  do  OKE  wysyłane  są  wszystkie  materiałyegzaminacyjnego3. Przewodniczący zespołu nadzorującego uzupełnia wykaz uczniów przystępujących doegzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w danej sali oraz protokół przebiegu tegoegzaminu  w  tej  sali.  Protokół  podpisują  osoby  wchodzące  w  skład  zespołunadzorującego oraz obserwator/obserwatorzy (jeżeli byli obecni).4. Przewodniczący  zespołu  nadzorującego  przekazuje  przewodniczącemu  zespołuegzaminacyjnego całą dokumentację.5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sprawdza kompletność materiałów z danejsali w obecności właściwego przewodniczącego zespołu nadzorującego.3. Po  zebraniu  materiałów ze  wszystkich  sal  egzaminacyjnych  przewodniczący  zespołuegzaminacyjnego  zabezpiecza  je  zgodnie  z  instrukcją  właściwej  okręgowej  komisjiegzaminacyjnej  oraz  sporządza  zbiorczy  protokół  przebiegu  egzaminu  ósmoklasistyz danego przedmiotu, który podpisuje.4. Jeden  egzemplarz  protokołu,  przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego  przesyłaokręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie i w sposób określony przez dyrektora tejkomisji.
§16 Zasady obiegu informacji1. Dyrektor Szkoły w terminie ustalonym przez dyrektora OKE, ale nie później niż do 02       grudnia roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin, jest zobowiązany przekazać      w formie elektronicznej do OKE listę uczniów przystępujących do egzaminu.2. Rada  Pedagogiczna  Szkoły  Podstawowej  n6  im  J.Korczaka  w  Kołobrzegu  podlegaszkoleniu dotyczącemu dostosowania procedur egzaminacyjnych, które przeprowadzawicedyrektor Szkoły.3. Najpóźniej na tydzień przed terminem egzaminu przewodniczący SZE za pośrednictwemnauczyciela,  będącego  członkiem  SZE,  przypomina  uczniom  klas  ósmych  szkołypodstawowej  oraz  ich  rodzicom  (prawnym  opiekunom)  zasady  dotyczące  przebieguegzaminu, pracy z arkuszami. 



4. Przewodniczący  SZE  sporządza  wykaz  uczniów,  jeśli  nie  przystąpili  do  egzaminuz przyczyn losowych bądź zdrowotnych lub przerwano im egzamin i przekazuje go OKEw Poznaniu.5. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych uniemożliwiających uczniowiprzystąpienie  do  egzaminu  lub  odpowiedniej  części  tego  egzaminu  w  terminieustalonym  przez  dyrektora  CKE  dyrektor  szkoły  w  porozumieniu  z  rodzicami(prawnymi  opiekunami)  ucznia  przekazuje  do  dyrektora  OKE  udokumentowanywniosek                                               o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia doegzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu.6. Przewodniczący SZE w szkolnej dokumentacji pozostawia następujące dokumenty: -  protokoły przebiegu egzaminu z poszczególnych sal, -  oryginał wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej     przez dystrybutora, - kopię decyzji o przerwaniu i unieważnieniu części egzaminu, - kopię zweryfikowanej listy zdających w danym dniu,- kopię zbiorczego protokołu przebiegu egzaminu, - kopię protokołu przekazania dokumentacji egzaminacyjnej zgodnego ze wskazaniami  właściwej OKE. 7. Wyniki egzaminu w formie zaświadczenia wydanego przez OKE w Poznaniu otrzymujeuczeń  wraz  ze  świadectwem  ukończenia  szkoły  podstawowej.  Otrzymaniezaświadczenia  kwituje  uczeń  (rodzice  /prawni  opiekunowie)  w  formie  czytelnegopodpisu  i  daty  odbioru.  Pokwitowanie,   o  którym  mowa,  pozostaje  w  dokumentacjiszkoły.8. Zaświadczenie  uczenia,  jeśli  nie  ukończył  szkoły  Dyrektor  Szkoły  odsyła  do  OKEw Poznaniu.9. Uczeń (rodzic /prawny opiekun) w przypadku zagubienia lub zniszczenia zaświadczeniao szczegółowych wynikach egzaminu składa w Szkole Podstawowej nr im. J.Korczakaw Kołobrzegu: - oświadczenie o zgubieniu lub zniszczeniu zaświadczenia (z podaniem okoliczności), - dowód wniesienia opłaty skarbowej na konto OKE w Poznaniu. 10. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. J.Korczaka przesyła dokumenty, o których mowawyżej, wraz z prośbą o wystawienie duplikatu do OKE w Poznaniu.11. OKE  w  Poznaniu  wystawia  duplikat,  przysyła  go  do  szkoły  i  powiadamia  o  tymzainteresowane osoby.12. Duplikat musi być odebrany i potwierdzony jego odbiór w szkole.
§ 17Wyniki i zaświadczenia



1. W  dniu  zakończenia  roku  szkolnego  każdy  uczeń  otrzyma  zaświadczenie  oszczegółowych  wynikach  egzaminu  ósmoklasisty.  Na  zaświadczeniu  podany  będziewynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.2. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeńzdobył za zadania z danego przedmiotu. 3. Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej),którzy uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. 4. Na  przykład  uczeń,  który  z  języka  polskiego  uzyskał  73%  punktów  możliwych  dozdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższyuzyskało 73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższyuzyskało 27% zdających.  Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku zwynikami uczniów w całym kraju.5. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.
OpracowałaDorota Hybel-Manturewicz


