
 

Procedury bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem COVID-19  

w trakcie egzaminu ósmoklasisty  

w Szkole Podstawowej nr 15 im. Stefana Żeromskiego w Sosnowcu 

 

ZASADY OGÓLNE 

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

pracownik szkoły, nauczyciel z innej szkoły, obserwator) bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

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. 

3. Zdający i członkowie komisji nadzorujących wchodzą do szkoły głównym wejściem 

oraz wejściem od strony boiska szkolnego. 

4. Uczniowie wchodzą do szkoły zgodnie z podanym harmonogramem. Czekając na 

wejście do szkoły oraz do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp 

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

5. Przy wejściu do szkoły jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk (wraz informacją 

dotyczącą korzystania z płynu). 

6. Członkowie zespołów nadzorujących wchodząc do szkoły zobowiązani są do 

dezynfekcji rąk i wypełnienia oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia. 

7. Opiekunowie prawni uczniów przystępujących do egzaminu oświadczyli wcześniej, że 

ich dzieci nie chorują na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być 

kaszel, katar lub łzawienie. W razie wystąpienia u ucznia w czasie egzaminu 

powyższych objawów, egzamin zostanie przerwany, a uczeń podlega procedurze 

wystąpienia podejrzenia zakażenia u zdającego. 

8. Zdający nie powinni wnosić do szkoły zbędnych przedmiotów np. telefonów 

komórkowych. W przypadku wniesienia telefonu do szkoły, zdający zostawia go w 

rzeczach osobistych: plecak, torba, kurtka, itp. na przygotowanych miejscach (osobne 

dla każdego ucznia) znajdujących się przy każdej sali. 

9. Szkoła nie zapewnia zdającym wody mineralnej. Zdający może wnieść na salę 

egzaminacyjną małą butelkę wody i postawić ją przy nodze stolika. 

10. W szkole wyznaczeni pracownicy dezynfekują ławki i krzesła w sali egzaminacyjnej 

przed i po każdym egzaminie oraz materiały, sprzęty i narzędzia, z których korzysta 

więcej niż jeden zdający oraz na bieżąco dezynfekują ciągi komunikacyjne, 

powierzchnie dotykowe i toalety. 

12. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających oraz po 

egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających. 

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

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. 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 1,5-metrowego odstępu). 



14. Zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem 

potwierdzającym tożsamość; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek 

zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą 

pracować. 

15. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego 

wylosowany, a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer                           

w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej. 

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

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

17. 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. 

18. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących 

zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:  

-            zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi 

- 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 

- 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 

- konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po 

zakończonym egzaminie. 

19. Członkowie zespołu nadzorującego mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg 

egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu min. 2 m. 

20. 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. 

21. Na stronie tytułowej arkuszy egzaminacyjnych wydrukowana będzie data 

przeprowadzania egzaminu, w jakiej egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu miał 

się planowo odbyć w kwietniu 2020 r. 

22. Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny 

od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, z wyjątkiem 

skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami 

medycznymi.  

23. 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. Uczniowie opuszczają salę zgodnie z poleceniami komisji 

nadzorującej. 

24. Na terenie szkoły zostaje wyznaczona i przygotowana sala izolatorium, w której będzie 

można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Sala 

wyposażona jest w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. 


