
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. UNII EUROPEJSKIEJ W PRZYWIDZU 

dotycząca organizowania i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. w związku z  

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

§ 1. 

Postanowienia ogólne. 

1. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Głównego 

Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.  

2. Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzaminu ósmoklasisty w 2020 r., zostanie on 

przeprowadzany w terminie głównym od 16 do 18 czerwca oraz w terminie dodatkowym od 7 do 9 

lipca. 

3. Egzamin ósmoklasisty organizuje i nadzoruje jego przebieg Dyrektor szkoły, jako przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz powołany przez niego zespół egzaminacyjny. Nad 

prawidłowością przebiegu egzaminu ósmoklasisty w wyznaczonych salach czuwają członkowie 

szkolnych zespołów nadzorujących, powołani przez przewodniczącego szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego.  

§ 2. 

Zasady organizacji zapewniające bezpieczeństwo sanitarne podczas egzaminu ósmoklasisty. 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), 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. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy 

zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.  

4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:  

a. zdający,  

b. 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,  

c. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę 

szatni itp.,  



d. uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania 

zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu,  

e. 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 (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki 2 sposób 

dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga 

pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.  

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

komórkowych, maskotek.  

7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki. Jeżeli szkoła 

zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych rezerwowych dla zdających – konieczna jest 

ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja 

nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.  

8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.  

9. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów 

nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych 

powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu. 

§ 3. 

Zasady przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty - środki bezpieczeństwa osobistego. 

1. 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. 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).  

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

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

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: a. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, 

b. wychodzi do toalety, c. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

4. 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.  

5. Członkowie zespołu nadzorującego 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.  



§ 4. 

Miejsce i warunki przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty 

1. Przy wejściu do szkoły umieszczone będą ulotki informacyjne o czynnikach COVID-19 oraz numery 

telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno - epidemiologicznej, służb 

medycznych.  

2. W każdej sali egzaminacyjnej i przy wejściu do szkoły umieszczony będzie płyn do dezynfekcji rąk 

oraz informacja o obligatoryjnym i prawidłowym korzystaniu z niego.  

3. Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, pod warunkiem 

zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami 

zespołu nadzorującego.  

4. Zaleca się ustawienie ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi 

zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.  

5. Zaleca się aby miejsca dla członków zespołu nadzorującego zostały przygotowane z zachowaniem 

co najmniej 1,5-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 ograniczą poruszanie się po sali egzaminacyjnej 

regularne nadzorując pracę zdających w pozycji stojącej. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego 

rozmieszczono w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu 

możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.  

6. Zaleca się wietrzenie pomieszczeń egzaminacyjnych przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej 

więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie 

panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.  

7. Dla każdego zdającego zapewnia się miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste. 

Zaleca się zminimalizowanie możliwości kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z 

osobami odbierającymi swoje rzeczy i zadbanie, by oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy 

zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).  

8. Zaleca się dezynfekować ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie.  

9. Na terenie szkoły wyznaczono i przygotowano pomieszczenie wyposażone m.in. w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych.  

§ 5. 

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

1. Przed rozpoczęciem egzaminu informujemy 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.  

2. Zaleca się unikania tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed 

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  

3. 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.  

§ 6. 

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego 

lub u zdającego. 

1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, 

przewodniczący 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.  

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania.  

3. Zdający w odizolowanym pomieszczeniu pozostaje pod opieką pracownika szkoły.  

4. O stanie dziecka informujemy rodzica dziecka.  

5. W przypadku pojawiających się wątpliwości należy skontaktować się telefonicznie z Powiatową 

Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Pruszczu Gdańskim i zastosować się do wydanych zaleceń.  

6. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie, należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) 

oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.  

§ 7. 

Postanowienia końcowe. 

1. Wszyscy pracownicy szkoły wykonujący zadania podczas egzaminu ósmoklasisty mają obowiązek 

zapoznać się z treścią „Procedury bezpieczeństwa”, a fakt zapoznania i przyjęcia do stosowania 

potwierdzić podpisem.  

2. Podczas organizacji pracy szkoły uwzględniane są na bieżąco dodatkowe wytyczne Głównego 

Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej i organu prowadzącego. 


