Harmonogram przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
w Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 1
w Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego zgodnie
z harmonogramem:
1. język polski - 16.06.2020 r. (wtorek) godz. 9:00 sala 347 (czas pracy 120 minut)
2. matematyka - 17.06.2020 r. (środa) godz. 9:00 sala 347 (czas pracy 100 minut)
3. język angielski - 18.06.2020 r. (czwartek) godz. 9:00 sala 347 (czas pracy 90 minut)
4. język niemiecki - 18.06.2020 r. (czwartek) godz. 9:00 sala 342 (czas pracy 90 minut)

1. Zdający zgłoszą się na egzamin o godz. 8:20 z dowodem tożsamości.
2. Zdający mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj. długopis
(lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów
zmazywalnych/ścieralnych), a dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.
3. Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem
egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika.
4. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną.
5. Na egzamin nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
6. Zdający nie może wejść na teren Centrum w obecności rodzica lub innej osoby towarzyszącej.
7. Zdający nie powinni wnosić na teren Centrum zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych lub maskotek.
8. Zdający wchodzi na teren placówki mając zakryte usta i nos, zachowując odpowiedni odstęp
(co najmniej 1,5 m).
9. Zdający czekając na wejście do sali egzaminacyjnej zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5
m) oraz mają zakryte usta i nos.
10. Przed wejściem do Centrum oraz na salę egzaminacyjną zdający dezynfekują ręce zgodnie
z zamieszczoną tam informacją na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
11. Cudzoziemcy przystępujący do egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano
możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki.
12. Zdający:
a. mają obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz
każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego,
aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną,
b. mają zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,
c. nie dotykają dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegają higieny podczas
kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia),
d. mają zakaz gromadzenia się w grupach po opuszczeniu sali egzaminacyjnej, np. aby podzielić się
między sobą wrażeniami po egzaminie.

