
Zasady wypuszczania zdających z sal egzaminacyjnych i wychodzenia                           

ze szkoły po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty 

Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną po 

zakończeniu egzaminu. W tym celu opracowano zasady wypuszczania zdających z sal 

egzaminacyjnych i wychodzenia ze szkoły po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty. 

Po zakończeniu egzaminu każdego dnia zdający opuszczają sale egzaminacyjne, zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Uczniowie wychodzą                   

ze szkoły tą samą klatką schodową i wyjściami, którymi wchodzili do budynku szkoły                           

na egzamin.  

W dniach 16-17 czerwca 2020 r. uczniowie klas ósmych o kodach A01 – A03, A05 – A13, 

A15 – A19, A21 – A23, B01 – B03 z sali nr 1 (sali gimnastycznej) po zakończeniu egzaminu 

z języka polskiego i matematyki wychodzą z sali gimnastycznej drzwiami przy gabinecie 

pielęgniarki szkolnej, zabierają przechowywane rzeczy z wyznaczonego pomieszczenia                            

i wychodzą ze szkoły drzwiami na łączniku przy sali gimnastycznej na boisko szkolne, po 

czym kierują się do furtki bocznej, od strony ulicy Północnej i tym wyjściem opuszczają teren 

szkoły. Uczniowie klasy ósmej o kodach  B04 – B10, B12 – B27 zabierają przechowywane 

rzeczy z wyznaczonego pomieszczenia i wychodzą z sali gimnastycznej drzwiami przy 

pokoju nauczycieli wychowania, skręcają w prawo, idą wzdłuż Orlika, znów skręcają                      

w prawo i kierują się w stronę bramy głównej, którą opuszczają teren szkoły. Uczniowie                 

z pozostałych sal (sale nr 19, 20, 22, 23) po zakończeniu egzaminu wychodzą z sal 

egzaminacyjnych i udają się klatką schodową zlokalizowaną pomiędzy salą nr 19 a salą nr 20 

(uczniowie z sal nr 19, 20) oraz klatką schodową obok sali nr 23 (uczniowie z sal nr 22, 23) 

do szatni i zabierają przechowywane rzeczy ze swojej szafki ubraniowej lub z sali nr 24, 

wychodzą wyjściem głównym z budynku i opuszczają teren szkoły furtkami na wprost 

wyjścia głównego ze szkoły.   

 

Dnia 18 czerwca 2020 r. uczniowie po zakończeniu egzaminu z języka angielskiego 

opuszczają sale egzaminacyjne i wychodzą z budynku szkoły w następujący sposób:  

1) uczniowie z sal nr 3, 4 po zakończeniu egzaminu opuszczają sale egzaminacyjne, zabierają 

przechowywane rzeczy z wyznaczonego pomieszczenia i wychodzą z budynku szkoły 

drzwiami na łączniku przy sali gimnastycznej na boisko szkolne, po czym skręcają w prawo                       



i obchodzą salę gimnastyczną, mijają boisko do koszykówki i kierują się w stronę bramy 

głównej, którą opuszczają teren szkoły. 

 

2) uczniowie z sal nr 5, 14, 22, 23  po zakończeniu egzaminu opuszczają sale egzaminacyjne, 

zabierają przechowywane rzeczy z wyznaczonego pomieszczenia, schodzą klatką schodową 

zlokalizowaną przy salach nr 23, 15, 6 i wychodzą z budynku szkoły wyjściem od strony 

boiska szkolnego drzwiami w szczycie budynku, przy wyjściu schodami z szatni obok sali nr 

24, po czym kierują się do furtki bocznej, od strony ulicy Północnej i tym wyjściem 

opuszczają teren szkoły.  

  3) uczniowie z sal nr 6 (salą nr 6 będzie sala nr 9 na I piętrze), 19, 20 po zakończeniu 

egzaminu opuszczają sale egzaminacyjne, schodzą do szatni klatką schodową zlokalizowaną 

pomiędzy świetlicą a gabinetem wicedyrektora (uczniowie z sali nr 6, którą jest sala nr 9 na I 

piętrze) oraz pomiędzy salą nr 19 a salą nr 20 (uczniowie z sal nr 19, 20), zabierają 

przechowywane rzeczy ze swojej szafki ubraniowej lub z sali nr 24, wychodzą wyjściem 

głównym z budynku i opuszczają teren szkoły furtkami na wprost wyjścia głównego ze 

szkoły.   
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