
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  

na podstawie wytycznych GIS, MEN i CKE dotyczących przeprowadzenia  

egzaminów w 2020 roku. 

1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów. 

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

pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

1.2. Zdający, nauczyciel 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. 

1.3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem 

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

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

telefonów komórkowych, maskotek. 

1.5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, 

itp. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

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

z wodą.  

2. Środki bezpieczeństwa osobistego 

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

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

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

jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą w szczególności w przypadku osób, które 

ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa 

obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc 

przez zdających. 

2.3. 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: 

-   podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;  

-   wychodzi do toalety; 

            -   kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

2.1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą — jeżeli uznają to 

za właściwe — mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy                             

stoliku/stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują 

przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego  

i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali). 

3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń 

3.1. Przy wejściu do szkoły znajduje się informacja: 

l)     dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania 

zakażeniu;  

2) zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji 

sanitarnoepidemiologicznej; 

3) zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego; 



4) zawierająca numery telefonów do służb medycznych; 

5) zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590). 

3.2. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie 

alkoholu, min. 60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez 

wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. 

3.3 Miejsca dla członków zespołu nadzorującego zostały przygotowane  z zachowaniem 

co najmniej I ,5 - metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu 

nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności 

organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta                              

i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego do niezbędnego 

minimum ograniczą poruszanie się po sali egzaminacyjnej; (konieczne jest jednak 

regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej). Istotne jest, zapewnienie 

miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie 

odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy 

zdających.  

3 .4 Sale egzaminacyjne będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających oraz po 

egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.  

3.5 Dla każdego ucznia zapewnione jest miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy 

osobiste — plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Miejsca depozytowe zostały wymienione  

w procedurze określającej organizację ruchu uczniów podczas egzaminu ósmoklasisty. 

3.6 Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej są dezynfekowane przed i po każdym 

egzaminie. 

4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu: 

4.1 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu 

nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do 

egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego 

objawami mogą być kaszel, katar łub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego 

muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego 

zdającego jako objawów „niepokojących”. 

4.2 Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również 

przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.  

4.3 Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących 

zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim o: 

l)        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. 

4.4 Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

W tym celu w procedurze określającej organizację ruchu uczniów podczas egzaminu 

ósmoklasisty wyznaczono godziny zgłoszenia się uczniów na egzamin. 



O przyjętych rozwiązaniach zostają poinformowani zdający z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

4.5 Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) 

najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy  

z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli 

zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali 

egzaminacyjnej. 

 

5. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub  

u zdającego 

5.1 Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy 

choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego 

informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia 

odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od 

innych osób. 

W Szkole Podstawowej nr 15 im. Stefana Żeromskiego w Sosnowcu obowiązuje: 

      - procedura postępowania w razie wystąpienia podejrzenia zakażenia koronawirusem                                  

u członka komisji nadzorującej,  

- procedura postępowania w razie wystąpienia podejrzenia zakażenia koronawirusem 

zdającego. 

 

Niniejsze zasady znajdują się również na stronie internetowej szkoły  

 


