
Procedura określająca organizację ruchu uczniów  

podczas egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 15  

im. Stefana Żeromskiego w Sosnowcu  

w związku z zagrożeniem COVID-19. 

1. W dniach 16-18 czerwca 2020 r., na egzaminy z języka polskiego, matematyki oraz języka 

angielskiego uczniowie zdający egzamin ósmoklasisty wchodzą do szkoły wejściem 

głównym (od strony boiska), zgodnie z harmonogramem 

 

Numer ucznia w 

dzienniku 

Godzina przybycia 

do szkoły 

Numer sali, w 

której uczeń zdaje 

egzamin 

Droga dojścia do 

dali  

1 – 7 8:30 22 schody przy 

bibliotece 

8 – 14 8:35 18 schody przy 

jadalni 

15 – 26 8:40 19 schody przy  

sali nr 8 

   

2. Przy salach uczniowie mają wyznaczone osobne miejsca depozytowe, na których zdający 

powinien odwiesić wszystkie przedmioty, których nie wolno wnieść do sali egzaminacyjnej 

(kurtka, plecak, piórnik, itp.). 

3. Na egzamin należy przynieść: 

- dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,  

- długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem,  

- linijkę 

- można wnieść małą butelkę wody. 

4. Przy wejściu dyżurują wyznaczeni pracownicy obsługi i nauczyciel, którzy dbają  

o zachowanie bezpiecznej odległości między zdającymi i zachowanie porządku 

wchodzenia do szkoły. 

5. Uczeń zobowiązany jest do przyjścia w maseczce. 

6. Po wejściu do szkoły zdający dezynfekują dłonie i kierują się bezpośrednio do 

wyznaczonych sal egzaminacyjnych, są zobowiązani zachować bezpieczny odstęp od 

innych zdających, członków zespołów nadzorujących i pracowników szkoły. 

7. Nauczyciele i pracownicy obsługi pilnują porządku na korytarzach w szkole: na parterze 

i na I piętrze. 

8. Przedmioty, których nie wolno wnieść do sali egzaminacyjnej, zdający pozostawiają  

w przyniesionych przez siebie, podpisanych plastikowych torebkach (woreczkach 

foliowych). Przy miejscach depozytowych dyżurują nauczyciele/pracownicy obsługi. 

9. Zdający wchodząc do sali egzaminacyjnej potwierdza swoją tożsamość poprzez okazanie 

dokumentu ze zdjęciem. Po wylosowaniu numeru stolika przez członka zespołu 

nadzorującego, zdający zajmuje miejsce w sali egzaminacyjnej. 

10. Zdający siadają w ławkach i pozostają na miejscu oczekując na rozpoczęcie egzaminu. 

Po zajęciu miejsca mogą zdjąć maseczki. Uczniowie mogą wyjść z ławki i z sali 

pojedynczo tylko do toalety, co zgłaszają komisji nadzorującej przebieg egzaminu  

i nauczycielowi dyżurującemu na korytarzu przy salach. 

11. Po zakończonym egzaminie zdający zobowiązani są do założenia maseczki, odebrania  

z depozytu pozostawionych przedmiotów, niezwłocznego opuszczenia terenu szkoły  

i niegromadzenia się poza nią. 

 


