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UWAGA:  Spos6b organizacji i przeprowadzania egzaminu 6smoklasisty w 2021  r. opisany w niniejszym
dokumencie mo2e zosta6 zmodyfikowany, jezeli b?dzie to konieczne ze wzgledu  na zapewnienie
bezpieczehstwa sanitamego w zwiazku z COVID-19,

10.1.      PRZED EGZAMINEM 6SMOKLASISTY

1.    Przewodniczacy zespotu egzaminacyjnego lub upowazniony przez niego nauczyciel /
upowaznieni przez niego nauczyciele (np. wychowawcy klas) sa zobowiazani do
przekazanja uczniom -nie p6Zniej nLZ do 26 lutego 2021  r. -kluczowych informacji
o egzaminie, w tym przede wszystkim dotyczacych:
a.    harmonogramu przeprowadzania egzaminu 6smoklasisty -zdaj.acy powinni wiedzie6,

kiedy jest przeprowadzany egzamin w terminie gt6wnym i w terminie dodatkowym
(oraz kto przystepuje do egzaminu w terminie dodatkowym)

b.    struktury egzaminu (przedmioty egzaminacyjne; wyb6r j?zyka obcego nowo2ytnego;
czas trwania egzaminu z poszczeg6lnych przedmiot6w, w tym przedfuzenie czasu
trvanja w przypadku dostosowania warunk6w lub formy przeprowadzania egzaminu)
oraz zakresu sprawdzanych umiej?tno§ci

c.    zasad przeprowadzania egzaminu 6smoklasisty (przebieg egzaminu kazdego dnia),
w tym:
•     Iosowania numeru stolika, przy kt6rym uczeh bedzie pracowa+; nalefy r6wniez

wyt+umaczy6 uczniom, Ze niekt6rzy ich koledzy i kolezanki beta mieli wskazane
miej.see, przy kt6rym beta pracowa6

I     kodowania arkusza egzaminacyjnego
I     sprawdzania kompletno§ci arkusza egzaminacyjnego
I     rozpoczynania pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela
I     zgtaszania konieczno§ci skorzystania z toalety
I     zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakohczeniu pracy

d.    sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5
minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawno§ci przeniesienia odpowiedzi na
karte odpowiedzi;  nalezy poinformowa6 uczni6w, Ze instrukcja dotyczaca sposobu
zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie
odpowiedzi i w zeszycie zadah egzaminacyjnych b?dzie r6wniez zamieszczona w
arkuszu egzaminacyjnym

e.    sposobu pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki -konjeczno§6 wyrwania ze
§rodka arkusza 8 stron tworzacych karte rozwiazafi zadah egzaminacyjnych,
konieczno§6 zapisania rozwiazah zadah otwartych w karcie rozwiazah zadah
egzaminacyjnych

f.     zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urzadzeh telekomunikacyjnych lub
korzystania z takich urzadzeh w tej sali

9.    przybor6w i materiat6w, kt6re zdajacy moga wnie§6 do sali egzaminacyjnej; nale2y
r6wniez przekaza6 zdajacym, Ze na egzaminie 6smoklasisty nie mozna korzysta6
z kalkulatora oraz stownik6w (z wyjatkiem sytuaQji, kiedy korzystanie ze stownika
zostalo przyznane jako forma dostosowania warunk6w przeprowadzania egzaminu
6smoklasisty)

h.    konieczno§ci samodzielnego rozwiazywania zadah w czasie egzaminu
i.     mozliwosci wgladu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

2.    Wskazane jest, aby przekaza6 uczniom, Ze na stronie intemetowej CKE (www.cke.aov.Dl,
w zaktadce poswieconej egzaminowi 6smoklasisty) dost?pne sa:
a.    informatory o egzaminie 6smoklasisty ed roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do

tych informator6w obowiazujace wytacznie w roku szkolnym 2020/2021
b.    przvktadowe arkusze eazaminacvine
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c.    arkusze egzaminu pr6bnego
d.   zestawy powt6rzeniowe zadah egzaminacyjnych
e.    arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu 6smoklasisty w latach 2019-

2020.
3.    Nalezy upewni6 sie, Ze uczniowie,  kt6rzy nie maja obowiazku zaznaczania odpowiedzi na

karcie odpowiedzi, wiedza o tym.
4.    Nalezy upewni6 sie, Ze uczniowie wiedza, w kt6rej sali przystepuja do egzaminu; o kt6rej

godzinie powinni bye obecni w szkole.
5.    Przed egzaminem nalezy przekaza6 uczniom, Ze wyniki egzaminu poznaja 2 Iipca 2021  r.,

a za§wiadczenia o szczeg6towych wynikach egzaminu otrzymaja 9 lipca 2021  r.

10.2.     W TRAKCIE EGZAMINU 6SMOKLASISTY

1.    Przed wpuszczeniem zdajacych do sali egzaminacyjnej nalezy:
a.    powl6rzy6 informacje o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urzadzeh

telekomunikacyjnych
b.    upewni6 sie, 2e kazdy zdajacy posiada niezb?dne przybory i materialy, w tym przede

wszystkim dtugopis lub pi6ro z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu
6smoklasisty z matematyki -r6wniez linijk?

c.    przypomnie6 zdajacym, aby butelki z woda stawiali na podtodze, przy nodze stolika,
aby przypadkowo nie zala6 materiat6w egzaminacyjnych.

2.    Nale2y przypomnie6 zdajacym, Ze w trakcie egzaminu 6smoklasisty nauczyciele nie
udzielaja wyja§nieh dotyczacych zadah egzaminacyjnych.

3.    Przed rozpoczeciem pracy z arkuszem nalezy przypomnie6 uczniom o tym, Ze:
a.    na 10 minut przed zakohczeniem czasu przeznaczonego na prac? z arkuszem

egzaminacyjnym  nauczyciel przypomni  im o przeniesieniu odpowiedzi na karte
odpowiedzi

b.    po zakohczeniu pracy z arkuszem beda mie6 dodatkowe 5 minut na sprawdzenie
poprawno§ci  przeniesienia odpowiedzi na karte odpowiedzi.

4.    Je2eli w trakcie egzaminu 6smoklasisty wystapi konieczno§6 uniewa2nienia egzaminu
z danego przedmiotu z przyczyn okre§lonych w pkt 5.4.,  procedur? nalezy przeprowadzi6
w spos6b mozliwie dyskretny,  nieprowadzacy do pi?tnowania zachowania ucznia.
Informacje o uniewa2nieniu nalezy niezwlocznie przekaza6 rodzicom (prawnym
opiekunom) niepetnoletniego ucznia, wraz ze szczeg6towym wyja§nieniem przyczyn
i dalszego sposobu postepowania.

10.3.      PO EGZAMINIE 6SMOKLASISTY

1.    W przypadku  uniewa2nienia egzaminu z przyczyn okre§lonych w pkt 7.1.3. szkofa jest
zobowiazana udzieli6 zdajacemu i jego rodzicom pe+nego wsparcia na kolej.nych etapach
przeprowadzanej procedury.

2.    Zdajacym nalezy r6wniez przypomnie6 o mozliwo§ci wgladu do sprawdzonej i ocenionej
pracy egzaminacyjnej.


