
Zasady wchodzenia do szkoły, wpuszczania i rozmieszczenie uczniów                                   

w salach egzaminacyjnych podczas egzaminu ósmoklasisty  

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku informuje,                           

że w dniach 16-18 czerwca 2020 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty według następującego 

harmonogramu: 

 język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek), godz. 9:00, 

 matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa), godz. 9:00, 

 język obcy – 18 czerwca 2020 r. (czwartek), godz. 9:00. 

 

Egzaminy z języka polskiego i matematyki w dniach 16-17 czerwca 2020 r. odbędą 

się w niżej wymienionych salach egzaminacyjnych, zgodnie z podanym rozmieszczeniem 

uczniów poszczególnych klas w tych salach:    

1) sala nr 1 (sala gimnastyczna) – ilość uczniów: 46; kody uczniów: A01 – A03, A05 – A13, 

A15 – A19, A21 – A23, B01 – B10, B12 – B27; 

2) sala nr 19 – ilość uczniów: 8; kody uczniów: C01 – C03, C05 – C09; 

3) sala nr 20 – ilość uczniów: 8; kody uczniów: C10 – C17;                                                                          

4) sala nr 22 – ilość uczniów: 1; kody uczniów: A14;                                                                                

5) sala nr 23 – ilość uczniów: 5; kody uczniów: A04, A20, A24, B11, C04.                                            

 

Egzaminy z języka obcego (języka angielskiego)  w dniu 18 czerwca 2020 r. odbędą 

się w niżej wymienionych salach egzaminacyjnych, zgodnie z podanym rozmieszczeniem 

uczniów poszczególnych klas w tych salach:   

1) sala nr 3 – ilość uczniów: 9; kody uczniów: A01 – A03, A05 – A10;          
2) sala nr 4 – ilość uczniów: 9; kody uczniów: A11 – A13, A15 – A19, A21;                                                                       

3) sala nr 5 – ilość uczniów: 9; kody uczniów: A22, A23, B01 – B07;                                                                            

4) sala nr 6 – ilość uczniów: 10; kody uczniów: B08 – B10, B12 – B18 (salą nr 6 będzie sala 

nr 9 na I piętrze);                                         

5) sala nr 14 – ilość uczniów: 9; kody uczniów: B19 – B27; 

6) sala nr 19 – ilość uczniów: 8; kody uczniów: C01 – C03, C05 – C09;                                                                     

7) sala nr 20 – ilość uczniów: 8; kody uczniów: C10 – C17;                                                                              

8) sala nr 22 – ilość uczniów: 1; kody uczniów: A14;                                            

9) sala nr 23 – ilość uczniów: 5; kody uczniów: A04, A20, A24, B11, C04.                                            

 

Każdego dnia egzaminu uczniowie przychodzą do szkoły punktualnie o wyznaczonej 

godzinie.  

W dniach 16-17 czerwca 2020 r. uczniowie piszący egzamin z języka polskiego                         

i matematyki w sali nr 1 (sali gimnastycznej) przychodzą do szkoły o godzinie 8:00                         

i nie wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym. Będą bezpośrednio wchodzić do sali 

gimnastycznej od strony boiska szkolnego drzwiami na łączniku przy sali gimnastycznej oraz 

drzwiami przy pokoju nauczycieli wychowania fizycznego. Kody uczniów, którzy będą 

wpuszczani do sali gimnastycznej drzwiami na łączniku: A01 – A03, A05 – A13, A15 – A19, 

A21 – A23, B01 – B03. Kody uczniów, którzy będą wpuszczani do sali gimnastycznej 



drzwiami przy pokoju nauczycieli wychowania fizycznego: B04 – B10, B12 – B27. 

Uczniowie piszący egzamin z języka polskiego i matematyki w pozostałych salach (sale nr 

19, 20, 22, 23) przychodzą do szkoły o godzinie 8:20 i wchodzą do budynku szkoły wejściem 

głównym, schodzą do szatni i udają się na drugie piętro pod sale egzaminacyjne klatką 

schodową zlokalizowaną naprzeciwko pokoju Pań sprzątaczek (uczniowie z sal nr 19, 20), 

klatką schodową obok sali nr 24 w szatni (uczniowie z sal nr 22, 23).  

Dnia 18 czerwca 2020 r. uczniowie piszący egzamin z języka angielskiego wchodzą 

do budynku szkoły według następujących zasad:  

1) uczniowie piszący egzamin w salach nr 3, 4 przychodzą do szkoły o godzinie 8:30 i 

wchodzą do budynku szkoły od strony boiska szkolnego drzwiami na łączniku przy Sali 

gimnastycznej i udają się pod sale egzaminacyjne; 

2) uczniowie piszący egzamin w salach nr 5, 14, 22, 23  przychodzą do szkoły o godzinie 

8:20 i wchodzą do budynku szkoły od strony boiska szkolnego drzwiami  w szczycie 

budynku, przy wyjściu schodami z szatni obok sali nr 24 i udają się na poszczególne piętra 

pod sale egzaminacyjne klatką schodową, która zlokalizowana jest przy wyznaczonym 

wejściu;  

3) uczniowie piszący egzamin w salach nr 6 (salą nr 6 będzie sala nr 9 na I piętrze), 19, 20 

przychodzą do szkoły o godzinie 8:10 i wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym, 

schodzą do szatni i przemieszczają się do sal egzaminacyjnych klatką schodową, która 

zlokalizowana jest naprzeciwko pokoju Pań sprzątaczek. 

 

Bardzo proszę wszystkich uczniów o bezwzględne przestrzeganie godzin przyjścia                   

do szkoły na egzamin oraz wyznaczonych miejsc wejścia do budynku szkoły i 

przemieszczania się do sal egzaminacyjnych. Nie należy przychodzić do szkoły przed 

wyznaczonym czasem. Wszyscy uczniowie wchodząc do szkoły albo sali egzaminacyjnej 

ustawiają się w rzędzie, jeden za drugim i zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) 

oraz mają zakryte usta i nos. W każdym miejscu na terenie szkoły należy również zachować 

odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, a przed szkołą unikać gromadzenia się w większych 

grupach.  

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie każdy uczeń zobowiązany jest dostosować się                                 

do wszystkich ustalonych wytycznych dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 

 

 

Marzena Jóźwiak 

 

 

 

 

 

 


