
Zasady korzystania z pomieszczeń przeznaczonych na pozostawienie  

rzeczy osobistych oraz łazienek w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty 

1) Wszyscy zdający, w poszczególnych dniach egzaminu ósmoklasisty mogą korzystać                   

z pomieszczeń przeznaczonych na pozostawienie kurtek oraz drobnych rzeczy 

osobistych według następujących zasad: 

Uczniowie, którzy na egzamin z języka polskiego i matematyki będą bezpośrednio 

wchodzić do sali nr 1 (sali gimnastycznej) od strony boiska szkolnego drzwiami na łączniku 

przy sali gimnastycznej oraz drzwiami przy pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, 

mogą zostawić kurtkę oraz swoje drobne rzeczy osobiste w rozbieralniach przy sali 

gimnastycznej.  Kody uczniów, którzy będą wpuszczani do sali gimnastycznej drzwiami na 

łączniku: A01 – A03,  A05 – A13, A15 – A19, A21 – A23, B01 – B03 mogą zostawić kurtki 

oraz swoje drobne rzeczy osobiste w przygotowanych torebkach foliowych w rozbieralni 

chłopców pod zamknięciem. Kody uczniów, którzy będą wpuszczani do sali gimnastycznej 

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

zostawić kurtki oraz swoje drobne rzeczy osobiste w przygotowanych torebkach foliowych           

w rozbieralni dziewcząt pod zamknięciem. Zdający, którzy wchodzą do sali gimnastycznej 

drzwiami przy pokoju nauczycieli wychowania fizycznego udają się do rozbieralni z sali 

gimnastycznej drzwiami przy siłowni.   

Uczniowie, którzy piszą egzamin z języka polskiego i matematyki w salach nr 19, 20, 22, 

23 wchodzą do budynku szkoły o wyznaczonej godzinie wejściem głównym i schodzą                

do szatni, mogą zostawić kurtkę oraz swoje drobne rzeczy osobiste w swojej szafce 

ubraniowej lub w sali nr 24 w przygotowanych torebkach foliowych, jeżeli muszą oddać 

kluczyki do szafek, zgodnie z ustaleniami, po czym udają się na II piętro pod sale 

egzaminacyjne wyznaczoną klatką schodową. 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).  

Uczniowie, którzy piszą egzamin z języka angielskiego wchodzą do budynku szkoły 

wskazanymi wejściami o wyznaczonej godzinie i mogą zostawić kurtki oraz swoje drobne 

rzeczy osobiste w następujących pomieszczeniach:  

a) 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. Zdający mogą zostawić kurtki oraz swoje drobne rzeczy osobiste                           



w przygotowanych torebkach foliowych w rozbieralni chłopców pod zamknięciem, po czym 

udają się pod sale egzaminacyjne; 

b) 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. Zdający mogą zostawić kurtki oraz 

swoje drobne rzeczy osobiste w przygotowanych torebkach foliowych w następujących 

salach:  

 uczniowie piszący egzamin w sali nr 5 zostawiają rzeczy w sali nr 6, 

 uczniowie piszący egzamin w sali nr 14 zostawiają rzeczy w sali nr 13, 

 uczniowie piszący egzamin w salach nr 22, 23 zostawiają rzeczy w sali nr 15, po czym 

udają się na poszczególne piętra pod sale egzaminacyjne klatką schodową, która 

zlokalizowana jest przy wyznaczonym wejściu (obok sali nr 24). 

c) 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 mogą zostawić kurtki oraz swoje drobne rzeczy osobiste                                 

w przygotowanych torebkach foliowych w sali nr 24 lub w swojej szafce ubraniowej, jeśli 

mają jeszcze kluczyki do szafek, po czym przemieszczają się do sal egzaminacyjnych klatką 

schodową, która zlokalizowana jest naprzeciwko pokoju Pań sprzątaczek. 

2) Wszyscy zdający, w poszczególnych dniach egzaminu ósmoklasisty mogą korzystać                   

z łazienek według następujących zasad:  

1) Uczniowie piszący egzamin z języka polskiego i matematyki w dniach 16-17 czerwca 2020 

r. w sali nr 1 (sali gimnastycznej), w razie potrzeby korzystają z łazienek znajdujących się 

przy rozbieralniach obok sali gimnastycznej lub łazienek na parterze, uczniowie piszący 

egzamin w salach nr 19, 20, w razie potrzeby korzystają z łazienek na II piętrze, a uczniowie 

piszący egzamin w salach nr 22, 23, w razie potrzeby korzystają z łazienek na I piętrze.  

2) Uczniowie piszący egzamin z języka angielskiego w dniu 18 czerwca 2020 r. w sali nr 3,                          

w razie potrzeby korzystają z łazienek znajdujących się przy rozbieralniach obok sali 

gimnastycznej, uczniowie piszący egzamin w salach nr 4, 5 korzystają z łazienek na parterze, 

uczniowie piszący egzamin w salach nr 6 (salą nr 6 będzie sala nr 9 na I piętrze), 14, 22 

korzystają z łazienek na I piętrze, a uczniowie piszący egzamin w salach nr 19, 20, 23 

korzystają z łazienek na II piętrze. Wszyscy uczniowie podczas przemieszczania się                     

do łazienki i w łazience  zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte 

usta i nos.  
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