
Kolejność wpuszczania zdających do szkoły i na salę egzaminacyjną  

w Szkole Podstawowej w Chałupkach 

podczas egzaminu ósmoklasisty 16- 18.06.2020 r. 

 

1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną 

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Podczas mijania się na korytarzu 

należy zachować odstęp co najmniej 1,5 m.  

2. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, należy poruszać się wyznaczoną 

stroną korytarza wg zasad poniżej: 

− sala gimnastyczna- parter piszą wszyscy uczniowie- 21 osób; poruszać należy się 

zawsze prawą stroną korytarza (także podczas wyjścia do toalety), 

− sala nr 8- parter – pisze 8 uczniów - poruszać należy się prawą stroną korytarza (także 

podczas wyjścia do toalety), 

− sala nr 10- I piętro- pisze 8 uczniów- poruszać należy się prawą stroną korytarza 

(podczas wyjścia do toalety należy poruszać się stroną, po której znajduje się sala 

egzaminacyjna), 

− sala nr 19- I piętro- pisze 5 uczniów poruszać należy się prawą stroną korytarza 

(podczas wyjścia do toalety należy poruszać się stroną, po której znajduje się sala 

egzaminacyjna). 

3. Dyrektor zarządza następujący harmonogram wpuszczania zdających do szkoły: 

1) Zdający w sali gimnastycznej (j. polski i matematyka) będą wpuszczani do szkoły 

o godzinie 8:30 

2) Zdający w sali nr 19 będą wpuszczani do szkoły o godzinie 8:20 

3) Zdający w sali nr 10 będą wpuszczani do szkoły o godzinie 8:30 

4) Zdający w sali nr 8 będą wpuszczani do szkoły o godzinie 8:40 

z zastrzeżeniem, że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie 

rozpoczęcia podanej w harmonogramie, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na 

stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w  

harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin  rozpoczyna się o godz. 9:00 (z 

wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami 

medycznymi). 

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa KAŻDY UCZEŃ PRZYCHODZI DO SZKOŁY 

PUNKTUALNIE zgodnie z wyznaczonymi wyżej terminami. 

5. Wykaz uczniów w salach: 

1) język polski- wszyscy uczniowie 

2) matematyka- wszyscy uczniowie 

3) język angielski- sala nr 8: 

− Dawid Bańczyk 

− Wiktor Burdzik 

− Natalia Cimała 

− Natalia Ciuraj 

− Oliwia Czekała 

− Paweł Gera 

− Roksana Gorywoda 



− Mateusz Jamróz 

4) język angielski- sala nr 10: 

− Szymon Kania  

− Monika Pawlus  

− Martyna Pocztowska  

− Kamil Sedlaczek  

− Oliwia Wolnik  

− Paweł Wycisk  

− Szymon Zieliński  

− Wiktoria Fojcik 

5) język niemiecki- sala nr 19: 

− Paweł Klimża  

− Szymon Klimża  

− Wiktoria Koloska  

− Sandra Smołka  

− Sara Smuda  

 

 


