
ZARZĄDZENIE NR 8/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 w Toruniu  

w sprawie organizacji egzaminu ósmoklasisty. 

Na podstawie na podstawie § 16 ust 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 

sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512 z późn. zmianami) oraz § 11i ust. 1 i 1a rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w tym w szczególności 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające ww. rozporządzenie 

(Dz.U. poz. 891), a także wytycznych z dnia 15.05.2020 r. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 

Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących 

organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: w 2020 r., zarządzam, co następuje:  

   § 1. 

W trakcie egzaminu ósmoklasisty w dniach 16, 17 i 18 czerwca br. nauczyciele, pracownicy szkoły, 

uczniowie zdający zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania wytycznych, stanowiących 

załącznik do zarządzenia.  

 

     § 2. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 15 powołuje następujących nauczycieli do zespołów nadzorujących 

egzamin ósmoklasisty w dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 15 ul. 

Paderewskiego 5/11 w Toruniu oraz  oddelegowuje następujących nauczycieli do zespołów 

nadzorujących egzamin ósmoklasisty w dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 

14 w Toruniu.   Załącznik nr 1. 

          

                                                                             § 3. 

Powołani nauczyciele zobowiązani są do przybycia w dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 roku do szkół 

docelowych o godz. 7.30 oraz podpisania w sekretariacie szkoły oświadczenie w sprawie znajomości 

przepisów związanych z zabezpieczeniem materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym 

ujawnieniem i ochrony danych osobowych. 

 

                                                                              § 4. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły www.sp15torun.edu.pl/ a wytyczne 

stanowiące załącznik do zarządzenia zostaną przekazane zainteresowanym drogą elektroniczną. 

 

                                                                              § 5. 

 

                                 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08.06.2020 r. 
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