
 

 

Procedury bezpiecze ń

w Zespole Szkolno

– organizacja i przeprowadzenie w 2020 roku egzaminów  ósmoklasisty

Sekcja 1.  

Zdający oraz inne osoby biorą

egzaminów 

 

1.1. [*] Na egzamin moż ść ą

chorobowych sugerują ę ź ą

 

1.2. [*] Zdający nie może przyjść ż ą

kwarantannie lub izolacji 

kwarantanną lub izolacją

 

1.3. [*] Rodzic/Prawny opiekun nie moż ść

 

1.4. Podczas egzaminu w szkole mogą ć

1) zdający 

2) osoby zaangażowane w przeprowadzan

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystoś

dezynfekcję, obsługę

4) pracownicy odpowiednich służ ż ą

konieczność. 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób 

wymienione. 

 

1.5. [*] [!] Na egzaminie każ ą

piśmienniczych oraz linijki

mogą pożyczać przyborów od innych zdają
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ący oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu 

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

ą że przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest obję

ą lub izolacją w warunkach domowych. 

Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły

Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

żowane w przeprowadzanie egzaminu 

inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystoś

ę, obsługę szatni itp. 

pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystą

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż ż

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów 

linijki (dotyczy tylko egzaminu z matematyki)

ż ć przyborów od innych zdających. 

ą ądzenia nr 13/2020 

ństwa w okresie epidemii  

 

organizacja i przeprowadzenie w 2020 roku egzaminów  ósmoklasisty  

organizowaniu i przeprowadzaniu 

ż ść ącznie osoba zdrowa bez objawów  

ą ż ść żeli przebywa w domu z osobą na 

warunkach domowych albo sama jest objęta 

ż ść z dzieckiem na teren szkoły. 

inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

żb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka 

innych niż wyżej 

ż ący korzysta z własnych przyborów 

(dotyczy tylko egzaminu z matematyki).  Zdający nie 



 

1.6. [*] Szkoła nie zapewnia wody 

butelkę z wodą (0,5 l), która bę

 

1.7. [*] Na terenie szkoły nie ma moż ś

 

 

Sekcja 2.  

Środki bezpieczeństwa osobistego

 

2.1. [*] Czekając na wejś

zachowują odpowiedni odstę

 

2.2. [*] Na teren szkoły mogą ść ą

(maseczką jedno- lub wielorazową ą

w przypadku osób, które ze wzglę ą ć

i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa 

z wyjątkiem sal egzaminacyjnych 

wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorują

może poprosić zdającego o chwilowe odsłonię

jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie 

metrowego odstępu). 

 
2.3. Przy wejściu do sali egzaminacyjnej 

nadzorującego. 

 

2.4. [*] [!] Zdający są zobowią ć ę

w sali egzaminacyjnej. Po zaję

egzaminu) zdający ma obowią ć

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć

pytanie 

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 

egzaminacyjnej. 

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść ą

, która będzie postawiona przy nodze stolika. 

Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. 

osobistego  

ąc na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, zdają

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

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem 

lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – 

w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą ć

ą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, 

ątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdają

wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorują

ż ć ącego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikow

ż ści (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej

 

do sali egzaminacyjnej numer stolika losuje członek zespołu 

ą ą zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zaję

w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie 

ący ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego 

wychodzi do toalety 

z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 
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ży przynieść własną 

ędzie postawiona przy nodze stolika.  

ż ści zapewnienia posiłków.  

sali egzaminacyjnej, zdający 

ą zakryte usta i nos. 

ą ść ącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem 

 w szczególności  

ędów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  

ązuje na terenie całej szkoły,  

ęciu miejsc przez zdających. Podczas 

wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego 

ż ć ą ęcie twarzy w celu zweryfikowania 

co najmniej 1,5-

numer stolika losuje członek zespołu 

ą ą ą ć usta i nos do momentu zajęcia miejsca 

ęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie 

ą ą ć usta i nos, kiedy: 

ć na zadane przez niego 

z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 



 

2.5.  [*] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorują ą

uznają to za właściwe 

po zajęciu miejsca przy stoliku

albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorują

zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 

2.6. [*] Zdający, którzy ze wzglę ą ć

maseczką, mogą nosić ę

 

 

Sekcja 3.  

Środki bezpieczeństwa zwią

pomieszcze ń 

 

3.1. Przy wejściu do szkoły znajduje się ą ż

skorzystać. 

3.2. Uczniowie nie dotykają

3.3. Uczniowie informują członków zespołu nadzorują

3.4. Dla każdego zdającego zostanie

zostawić rzeczy osobiste 

wyznaczonym miejscem dla każ

 

Sekcja 4.  

Dodatkowe procedury bezpieczeń

 

4.1. [!] Przed rozpoczęciem egzaminu należ ć ą

o obowiązujących zasadach bezpieczeń

1) zakazie kontaktowania się ą

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpoś

z nauczycielem, wyjś ś

po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

ący, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą

ą ściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet 

ęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedzą

ąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i

żowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali). 

ący, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać

nosić przyłbicę. 

Ś ństwa związane z organizacj ą przestrzeni, budynków, 

ściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego należ

Uczniowie nie dotykają klamek. 

członków zespołu nadzorującego o złym samopoczuciu.

ż ącego zostanie zapewnione miejsce, w którym bę

ć rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.

wyznaczonym miejscem dla każdego ucznia).  

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

ęciem egzaminu należy poinformować ą

ą ących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi 

ązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpoś

nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej 

ńczeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym 
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ą ącego mogą – jeżeli 

ć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet  

ą przebieg egzaminu, siedząc 

ą ącego i innych osób 

 

ą ę ą zakrywać ust i nosa 

ą przestrzeni, budynków, 

ś ę ąk, z którego należy 

ącego o złym samopoczuciu. 

zapewnione miejsce, w którym będzie mógł 

ę ę, telefon itp. (sala szkolna z 

ę ży poinformować zdających  

ą ą ństwa, w tym przede wszystkim: 

ązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego 

ś ścia z sali egzaminacyjnej  



3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a takż

przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania 

należy zakryć usta i nos zgię ą

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdają

po zakończonym egzaminie.

 

4.2. [*] Należy unikać tworzenia się

szkolnym. Uczniowie zostaną ę

egzaminie. 

W tym celu dyrektor szkoły

1) przekazuje zdającym z wyprzedzeniem (np. 2

o godzinie, o której 

egzaminu  

2) [!] instruuje zdających, aby wraż ę ę

sobą z wykorzystaniem mediów społecznoś

telefonicznie, a unikali spotkań

 

 

ńmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a takż

przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania 

ż ć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką 

ści zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdają

ńczonym egzaminie. 

ż ć tworzenia się grup zdających przed szkołą

Uczniowie zostaną poinformowani o godzinie stawienia się

dyrektor szkoły: 

zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację

której uczeń powinien stawić się w szkole przed rozpoczę

zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się ę

wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, 

unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
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ńmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 

przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania 

ści zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  

ących przed szkołą i w budynku 

ą poinformowani o godzinie stawienia się na 

dniowym) informację  

ć ę w szkole przed rozpoczęciem 

ą żeniami po egzaminie dzielili się między 

, komunikatorów, 

ściu do szkoły. 


