
ZASADY  BEZPIECZEŃSTWA  OBOWIĄZUJĄCE  PODCZAS  PRZEPROWADZANIA

EGZAMINU ÓSMOKLASISTÓW

ZASADY OGÓLNE

1. Egzamin będzie przeprowadzany w wyznaczonych salach z zachowaniem

zalecanych  przez  właściwe  służby  zasad  higieny,  odstępów  między

zdającymi oraz członkami zespołów nadzorujących.

2.  Na  egzamin  może  przyjść  wyłącznie  osoba  zdrowa,  bez  objawów

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

3. 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.

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

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

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

książek, telefonów komórkowych, maskotek. W sytuacjach koniecznych,

w celu  pozostawienia  osobistych  rzeczy,  uczniowie  mogą skorzystać  z

przydzielonych im szafek.

6. Na  egzaminie  każdy  zdający  korzysta  z  własnych  przyborów

piśmienniczych.  Zdający  nie  mogą pożyczać  przyborów  od  innych

zdających. 

7. Na terenie szkoły nie ma możliwości  zapewnienia posiłków. Szkoła nie

zapewnia również wody pitnej. Na egzamin uczeń może przynieść własną

butelkę z wodą i postawić ją na podłodze przy własnym stoliku.

8. Uczniowie nie powinni dotykać dłońmi okolic twarzy; zwłaszcza ust, nosa

i oczu. Powinni także przestrzegać higieny kaszlu i kichania- należy wtedy

zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

9. 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 (dotyczy zdających), lub kiedy obserwują

przebieg egzaminu, siedząc,  lub stojąc (w przypadku członków zespołu

nadzorującego)

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

jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w



odrębnej  sali  egzaminacyjnej.  W takiej  sytuacji  minimalny odstęp,  jaki

musi  zostać  zachowany  pomiędzy  samymi  zdającymi  oraz  zdającymi  i

członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

11.Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać 

ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż 

do 29 maja 2020r.

12.Losowanie  numerów  stolików  przy  którym  będzie  siedział  uczeń

przeprowadza  przewodniczący  lub  członek  komisji  nadzorującej  w

obecności zdającego.

WEJŚCIE NA TEREN SZKOŁY I EGZAMIN

1. Uczniowie  stawiają  się  na  egzamin  o  wskazanej  godzinie  i  przy

wskazanym  miejscu.  Zabrania  się  przychodzenia  przed  czasem  i

gromadzenia się przed szkołą.

2. Czekając na wejście do szkoły uczniowie zachowują odpowiedni dystans

społeczny wynoszący co najmniej 1,5 m. Mają zakryte usta i nos. Ponadto

nie tworzą grup i stosują się do zaleceń osób organizujących wejście do

szkoły i Sali egzaminacyjnej.

3. Przed wejściem do szkoły  uczeń dezynfekuje  ręce w sposób zgodny z

instrukcją.

4. Na teren szkoły mogą wejść jedynie uczniowie  z zakrytym nosem i 

ustami. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, aż do 

momentu zajęcia miejsca przy stoliku w Sali egzaminacyjnej.

5. Po zajęciu miejsca przy stoliku w sali egzaminacyjnej, w przypadku, gdy

uczeń zdecydował  o zdjęciu maseczki  ochronnej,  uczeń ma obowiązek

ponownie ją założyć zasłaniając usta i nos w przypadku gdy:

- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez ucznia 

pytanie,

- wychodzi do toalety,

- zakończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym i ma pozwolenie na 

opuszczenie sali  egzaminacyjnej od komisji nadzorującej.



6. Jeżeli uczeń wcześniej zakończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym, to 

nie opuszcza sali egzaminacyjnej do momentu uzyskania zgody na 

wyjście przez komisję nadzorującą.

7. Zdający może na stałe opuścić 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 jeśli zdający skończył pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

8. Po zakończonym egzaminie zdający pozostali na sali egzaminacyjnej 

opuszczają salę pojedynczo.

PO EGZAMINIE

1. Uczeń po opuszczeniu sali egzaminacyjnej powinien zachować szczególne

środki bezpieczeństwa i dystans od innych osób (co najmniej 1,5 metra).

2. Po  zakończonym  egzaminie  uczniowie  niezwłocznie  opuszczają  teren

szkoły i udają się do domów. Nie tworzą grup przed salą egzaminacyjną,

w szkole i na jej terenie. Wrażeniami po egzaminie uczniowie mogą się

podzielić  między  sobą  z  wykorzystaniem  mediów  społecznościowych,

komunikatorów, telefonicznie itp.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WZGLĘDÓW ZDROWOTNYCH NA EGZAMINIE

Jeżeli uczeń choruje na alergię albo na inne schorzenie, którego objawami 

mogą być kaszel, katar lub łzawienie, wówczas rodzic/Prawny opiekun 

powinien taką informację przekazać dyrektorowi szkoły. Dyrektor przekazuje

taką informację przewodniczącemu komisji nadzorującej, po to, aby nie 

interpretowano powyższych objawów jako „niepokojących, czy sugerujących

chorobę zakaźną”.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

W przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia, członka komisji lub innej osoby

zaangażowanej w przeprowadzenie egzaminu, wdraża się procedurę 

bezpieczeństwa polegającą na:

1. Przerwaniu egzaminu dla ucznia, który przejawia niepokojące objawy 

sugerujące zakażenie koronawirusem. 



2. Odizolowanie go od pozostałych uczestników egzaminu w 

przygotowanym izolatorium. Uczeń będzie przebywał tam pod opieką aż 

do odebrania go przez rodzica/prawnego opiekuna  (lub pogotowie 

ratunkowe, jeśli jego stan zdrowia będzie się pogarszał).

3. O zaistniałej sytuacji zostanie niezwłocznie powiadomiony rodzic/prawny

opiekun ucznia w celu pilnego odebrania go ze szkoły.

4. Powiadomiona zostanie też właściwa Powiatowa Stacja Sanitarno- 

Epidemiplogiczna.

5. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania ucznia 

przejawiającego objawy zakażenia koronawirusem dyrektor szkoły może 

podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich 

zdających, którzy przystępowali do egzaminu w danej sali, jeżeli z jego 

oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne


