
Drogi ósmoklasisto! 

Zbliża się termin, w którym przystąpisz do egzaminów warunkujących ukończenie szkoły. 

Pierwszy z nich odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020r. (wtorek), będzie to egzamin z języka 

polskiego. Wczoraj otrzymałeś na swoje konto w Librusie wiadomość od wicedyrektora szkoły 

Aleksandry Kaniewskiej z zaproszeniem do systematycznego odwiedzania naszej szkolnej strony 

internetowej. Mam nadzieję, że zaglądałaś/eś już do zakładki EGZAMIN ÓSMOKLASITY – 

CZERWIEC 2020 (PILNE) i obejrzałaś/eś krótkie filmy instruktażowe dotyczące egzaminów. 

Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś/eś nie zwlekaj, zrób to jeszcze dziś. 

Podobnie, jak tegoroczni maturzyści, swoje egzaminy będziesz pisać w warunkach zgodnych 

z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa 

Zdrowia, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i procedurami opracowanymi przez Okręgową 

Komisję Egzaminacyjną w Łodzi. W celu wypełnienia, w dniach egzaminów ósmoklasisty, 

wymogów zawartych w w/w wytycznych i procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

wszystkim osobom przebywającym na terenie szkoły, w tym zagwarantowaniem zachowania 

właściwego dystansu społecznego musieliśmy wprowadzić kilka zmian organizacyjnych. 

BARDZO WAŻNE - wszystkie osoby, w tym również uczniowie 

wchodzący na teren szkoły muszą zasłaniać usta i nos maseczką lub przyłbicą. 

W dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020r. przystąpisz do pisania egzaminów w salach 

egzaminacyjnych dostosowanych do wyżej wymienionych wytycznych. 

Uczniowie będą wpuszczani do szkoły i do sal egzaminacyjnych według zasad, które otrzymasz 

w osobnym komunikacie. 

Teraz poznasz informacje, które pomogą Ci we właściwym odczytaniu kolejnych komunikatów, 

które będą publikowane na stronie internetowej szkoły w tej zakładce. 

Dziś, od wicedyrektora szkoły Aleksandry Kaniewskiej, otrzymasz na swoje konto w Librusie 

wiadomość, do której zostanie dołączony dokument z informacją, w której sali egzaminacyjnej 

będziesz pisać egzaminy w poszczególnych dniach. 

W dokumencie będzie podany Twój kod ucznia np.: A01, B05, C12, D 18, E 22, itd. oraz numer 

sali egzaminacyjnej. 

Poniżej podajemy kilka informacji związanych z wpuszczaniem zdających do sal egzaminacyjnych: 

1. numery sal egzaminacyjnych odpowiadają numerom sal lekcyjnych lub gabinetów 

psychologa i pedagoga znajdujących się w bloku klas IV – VIII; 

2. drzwi do sal będą otwarte i oznakowane – SALA EGZAMINACYJNA …. 

3. na każdych drzwiach będzie wywieszona lista zdających, zgodnie z którą będziesz wchodzić 

do sali; 

4. przed wejściem do sali: 

 nauczyciel lub pracownik szkoły pomoże Ci w dezynfekcji rąk; 

 nauczyciel w Twojej obecności wylosuje numer ławki, przy której będziesz pracować; 

 ławki w salach będą ustawione i oznaczone zgodnie z planem sali egzaminacyjnej 

opublikowanym w zakładce EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – CZERWIEC 2020 (PILNE); 

 pierwszego dnia, tj. 16 czerwca 2020r. (wtorek) od członka zespołu nadzorującego 

otrzymasz zaklejoną kopertę, w której znajdzie się Twój login i hasło do systemu naboru 

elektronicznego do szkół ponadpodstawowych oraz instrukcja postępowania w przypadku 

trudności z zalogowaniem się do systemu. Pamiętaj o zabieraniu tej koperty ze sobą 

do domu. 

Dyrektor Szkoły 
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