
HARMONOGRAM  EGZAMINU 

ÓSMOKLASISTY 
w dniach 25-27 maja 2021 r.  

(wtorek-czwartek) 

 
- język polski – 25 maja 2021 r.(wtorek) – godz. 9:00  

(120 min., uczniowie z dostosowaniem do 180 min.); 

- matematyka – 26 maja 2021 r.(środa) – godz. 9:00 

(100 min, uczniowie z dostosowaniem do 150 min.); 
- język angielski – 27 maja 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 

(90 min., uczniowie z dostosowaniem do 135 min.) 
 

Z inicjatywy ks. Proboszcza Tomasza Patoki odbędzie się Msza 

święta w intencji uczniów zdających egzaminy oraz o pomyślne 
efekty pracy na egzaminie i dobry wybór szkoły. 

 

Zapraszamy 20 maja 2021 r.  
na godz.18:00  

na Mszę świętą do kościoła w Lubichowie  
 

 
I. Informacje dla uczniów: 

 
Na egzamin przychodzimy w stroju galowym  

i bez jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych 

 
 Uczniowie dojeżdżający przyjeżdżają do szkoły  

wg ustalonego planu dowozu i przebywają  
w wyznaczonych pomieszczeniach, do momentu 

poproszenia przez p. wicedyrektora ok.godz.8:15, 
 

 Uczniowie miejscowi przychodzą do szkoły na godz.8:15  
i czekają na wejście wg informacji uzyskanej  

od p. wicedyrektora i wchodzą do szkoły zgodnie  
z grafikiem wejść. 

 
 

Uczniu: 

 Przebywasz w masce do momentu rozpoczęcia pracy  
z  arkuszem. 

 Przed wejściem do budynku zdezynfekuj ręce. 
 Nie przejmuj się, na egzaminie otrzymasz wszelkie wskazówki 

do pracy z arkuszem. 



 Na salę egzaminacyjną zabierz ze sobą długopis z czarnym 

tuszem na – j. polski, j. angielski oraz dodatkowo linijkę  
na matematykę oraz wodę, którą stawiasz na podłodze przy 

swoim stoliku. 

 Wykonuj polecenia przewodniczącego zespołu 
    egzaminacyjnego.  

 Zachowuj zawsze bezpieczne odległości – do 1,5 m. 
 Po egzaminie bezpośrednio udajesz się do domu. 

 Dowozy i odwozy zgodnie z przesłanym harmonogramem. 
 

 
II. Informacje dla zespołów egzaminacyjnych: 

 
1. 8:00 – spotkanie przewodniczących w sekretariacie szkoły  

z dyrektorem szkoły (B2), 
 

2. 8:40 - odbiór arkuszy egzaminacyjnych oraz innych materiałów 
egzaminacyjnych  w stołówce szkoły (sala nr 9). 

(przez przewodniczących zespołów nadzorujących  

oraz przedstawiciela z każdej Sali) 
 

3. Przejście do sal. 
Przy każdej z sal egzaminacyjnej (na zewnątrz) siedzi jeden 

pracownik niepedagogiczny i służy wsparciem i pomocą 
przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. 

 
4. Przeprowadzenie egzaminu zgodnie z procedurami. 

 
5. Po egzaminie – zachowanie również procedur. 

 
 

 


