
 

 

 

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego  

w Otrębusach w czasie zagrożenia epidemiologicznego. 

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny 

pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Na egzamin należy przyjść we własnych maseczkach lub przyłbicy oraz rękawiczkach 

jednorazowych założonych na ręce. 

3. Rodzic /prawny opiekun informuje Dyrektora Szkoły/ wychowawcę klasy, że nie ma 

żadnych przeciwskazań do uczestnictwa w egzaminie w dniu egzaminu lub na jeden 

dzień przed egzaminem oraz wyrażają  zgodę na pomiar temperatury.  Informację taką 

przekazuje pisemnie poprzez system librus. 

4. Przed wejściem na salę egzaminacyjna zostanie dokonany pomiar temperatury.                  

W przypadku przekroczenia 37.5 stopnia osoba taka zostanie odizolowana i egzamin 

będzie pisała w osobnej sali z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa. Po 

zakończeniu pisania informacja taka zostanie przekazana do rodziców z zaleceniem 

konsultacji z lekarzem. 

5. Zdający, nauczyciele oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu 

egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną 

lub izolacją w warunkach domowych. Informacja taka przedstawiana jest w formie 

zaświadczenia. 

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

 z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się. 

7. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

1) zdający 

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów 

nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, 

którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, 

osoby wyznaczone do przygotowania  

i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu 

(np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni 
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3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję, obsługę szatni itp. 

4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

5) Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej 

wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów,  przedstawicieli 

mediów. 

8. W dniach przewidzianych na przeprowadzenie egzaminów ósmoklasistów (16-18 

czerwca 2020 r. ) nie odbywają  się zajęcia edukacyjne ani opiekuńczo wychowawcze 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim zdającym z powodu zagrożenia 

epidemiologicznego. 

9. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,    

telefonów komórkowych, maskotek itp. 

10. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, 

linijki. 

11.  Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych dla zdających – 

konieczna jest ich dezynfekcja . W przypadku materiałów jednorazowych, których 

zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna.  

12. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

13.  Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę 

z wodą. 

14. Uczniowie korzystają z długopisów z czarnym tuszem. 

 

Środki bezpieczeństwa osobistego 

1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek itp. 

2. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 

odstęp 2 m oraz mają zakryte usta i nos. 

3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 

przyłbicą).                       

4. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających .      

5. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego 

może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego 

tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej 2-metrowego odstępu. 
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6. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający 

ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

2) wychodzi do toalety 

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

7. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, 

obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, podczas 

poruszania się po sali egzaminacyjnej mają  zakryte usta i nos oraz założone rękawiczki.  

8. Zdający, mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie 

egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 

9. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą 

nosić przyłbicę. 

10. Członkowie zespołu nadzorującego, zdający oraz inne osoby zaangażowane  

w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust    

i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która 

nie utrudnia oddychania. 

 

 Procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

1.  Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających  

        o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi 

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego 

z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej  

po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym 

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

przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć 

usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką 

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  

po zakończonym egzaminie. 

2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą                     

         egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu 

dyrektor szkoły informuje o godzinie zbiórki uczniów, sali  egzaminacyjnej i szatni dla 

uczniów: 
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1) zbiórka uczniów o godzinie 08.30 w każdym dniu egzaminu. Uczniowie po 

przyjściu na teren szkoły kierują się bezpośrednio do wyznaczonej sali 

egzaminacyjnej.  

2) sale egzaminacyjne:  

a)  klasa 8A (uczniowie bez dostosowań)- duża sala gimnastyczna- wejście         

z zewnątrz od strony boiska   szkolnego- szatnia przy sali gimnastycznej 

b)  klasa 8B (uczniowie bez dostosowań) – stołówka szkolna- wejście z zewnątrz 

od strony placu zabaw- szatnia na parterze budynku dawnego gimnazjum 

c) uczniowie z dostosowaniami- sala rekreacyjna w budynku dawnego 

gimnazjum- wejście do budynku dawnego gimnazjum- szatnia na parterze 

budynku dawnego gimnazjum. Zbiórka przy głównym wejściu do budynku      

z zachowaniem 2 m. odstępów. 

d) 1 uczeń z dostosowaniem- sala 22 w budynku dawnego gimnazjum-wejście 

do budynku dawnego gimnazjum- szatnia na parterze dawnego gimnazjum. 

Zbiórka przy głównym wejściu do budynku z zachowaniem 2 m. odstępu.  

3. Jeżeli uczeń poczuje się źle, powinien o tym fakcie natychmiast poinformować 

zespół nadzorujący.  

4. Żaden zdający nie może opuścić sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej 

godziny od czasu rozpoczęcia egzaminu.  

5.  Nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem  w ciągu ostatnich 15 min przed 

zakończeniem  egzaminu, zdający nie może opuścić sali egzaminacyjnej.  

6. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną  jeżeli zakończył pracę         

        z arkuszem najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas    

        zakończeniem egzaminu  

7. Po zakończonym egzaminie  uczniowie wychodzą z sali pojedynczo z zachowaniem 

odpowiednich odległości(min. 2 m.) i opuszczają teren szkoły. 

8. Zdający, wrażeniami po egzaminie dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, unikamy spotkań w grupie, np. 

przy wejściu do szkoły. 

Z poważaniem  

Kończak Sebastian  

Dyrektor Szkoły 

  


