
                                                     Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora 
nr 25/2019/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r.

Procedura  bezpieczeństwa organizacji egzaminu ósmoklasisty

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim

w roku szkolnym 2019/2020

§ 1 

Sprawy organizacyjne

1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba, 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, 

c)  obserwatorzy,  osoby  wyznaczone  do  przygotowania  i  obsługi  oraz  obsługujące  sprzęt
i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny)

d) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję.

e) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

5) Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych,
maskotek.

6. Zdających, członków zespołów nadzorujących obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia do sali
urządzeń telekomunikacyjnych oraz korzystania z nich w trakcie egzaminu.

7. Zdający może zostawić rzeczy osobiste w foliowym worku.

8. Do sali egzaminacyjnej uczeń wchodzi jedynie z przyborami piśmiennymi i legitymacją szkolną.
Może mieć przy sobie chusteczki higieniczne.

9.  Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych – długopis lub
pióro z czarnym tuszem (atramentem), dodatkowo na matematyce każdy zdający powinien mieć
linijkę, cyrkiel. Rysunki wykonuje się długopisem/piórem. Zdający nie mogą pożyczać przyborów
od innych zdających.

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

11. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

12. Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o 9.00. Uczniowie zgłaszają się do szkoły o godz. 8.30.
Uczniowie spóźnieni nie będą wpuszczeni na egzamin.



13.  W  czasie  trwania  egzaminu  ósmoklasisty  z  danego  przedmiotu  uczniowie  nie  powinni
opuszczać sali egzaminacyjnej.

14. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie
ręki.  Po  uzyskaniu  zezwolenia  przewodniczącego  zespołu  nadzorującego  na  wyjście,  zdający
pozostawia  zamknięty  arkusz  egzaminacyjny  na  swoim stoliku,  wychodzi  nie  zakłócając  pracy
piszącym  a  czas  jego  nieobecności  będzie  odnotowywany  w  protokole  przebiegu  egzaminu.
Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos.

15. Członkowie zespołu nadzorującego (przewodniczącym jest zawsze nauczyciel naszej szkoły,
zaś  członkiem  nauczyciel  z  innej  placówki)  mogą  udzielać  odpowiedzi  na  pytania  zdających
związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego.

16. W przypadku ucznia chorującego na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być
kaszel,  katar  lub  łzawienie,  rodzic  informuje  o  tym  fakcie  dyrektora  do  12  czerwca  2020  r.
Członkowie zespołu nadzorującego będą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować tych objawów
jako „niepokojących”.

17. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z zaleconego
przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę pod warunkiem, że
taka  konieczność  została  zgłoszona  dyrektorowi  szkoły  w  przeddzień  rozpoczęcia  egzaminu
ósmoklasisty z danego przedmiotu.

18.  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. 

§ 2 

Środki bezpieczeństwa osobistego

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp
(co najmniej 1,5 m), unikają tworzenia się grup oraz mają zakryte usta i nos.

2.  Na  teren  szkoły  mogą  wejść  wyłącznie  osoby  z  zakrytymi  ustami  i  nosem  (maseczką  lub
przyłbicą).  Zakrywanie  ust  i  nosa  obowiązuje  na  terenie  całej  szkoły,  z  wyjątkiem  sal
egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

3. Egzamin będzie przeprowadzany  z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi
(co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku) oraz członkami zespołu nadzorującego.

4. 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.

5. 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.

6. Zdający po zakończonym egzaminie zabierają swoje rzeczy, opuszczają teren szkoły, wrażeniami
z  przebiegu  egzaminu  dzielą  się  za  pomocą   mediów  społecznościowych,  komunikatorów,
telefonicznie, aby unikać spotkań w grupie. 



§ 3

Środki bezpieczeństwa związane z organizacja przestrzeni, budynku, pomieszczeń 

1. Przy wejściu do szkoły będzie wywieszona informacja: 

a) dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,

b) zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej,

c) zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,

d) zawierająca numery telefonów do służb medycznych,

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

2.  Przy  wejściu  do  szkoły  umieszczony  będzie  płyn  do  dezynfekcji  rąk  oraz  zamieszczona
informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

3. Płyn do dezynfekcji rąk powinien będzie dostępny w sali egzaminacyjnej.

4. Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach
szkolnych oraz  w innych przewidzianych w przepisach miejscach,  pod warunkiem zachowania
odpowiednich  odstępów  pomiędzy  zdającymi  oraz  pomiędzy  zdającymi  i  członkami  zespołu
nadzorującego. 

5. Ławki w sali egzaminacyjnej będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany
był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

6. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również będą przygotowane z zachowaniem co
najmniej  1,5-metrowego  odstępu  od  zdających  oraz  od  pozostałych  członków  zespołu
nadzorującego.

7.  W  trakcie  czynności  organizacyjnych  członkowie  zespołu  nadzorującego  są  zobowiązani
zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki.

8. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się
po sali  egzaminacyjnej.  Istotne jest,  aby zapewnić miejsca dla członków zespołu nadzorującego
w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości
właściwego nadzoru pracy zdających.

9. Sale egzaminacyjna będzie wietrzona  przed wpuszczeniem do nich zdających i 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.

10. Sala nr 1 zdający mogą zostawić swoje rzeczy osobiste pod zamknięciem.

11. Zminimalizowane zostanie kontaktowanie się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami
odbierającymi, poprzez zachowanie bezpiecznych odległości i zakrywanie ust i nosa. 

12. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego
mycia  rąk,  a  przy  dozownikach  z  płynem –  instrukcje  na  temat  prawidłowej  dezynfekcji  rąk.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne będą na bieżąco dezynfekowane.

13. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej  będą dezynfekowane przed i po egzaminie.

15. Dezynfekowany będzie odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu
z języka obcego nowożytnego.

16. Dezynfekowane będą również drzwi wejściowe, klamki i poręcze.



17.  Na  terenie  szkoły  wyznaczonym  pomieszczeniem  (wyposażonym  m.in.  w  środki  ochrony
osobistej i płyn dezynfekujący) jest pokój pielęgniarki, w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

§ 4

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego 

lub u zdającego 

1. W przypadku gdy zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy
choroby,  przewodniczący  zespołu  nadzorującego  lub  członek  zespołu  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  powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia
o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową
stację  sanitarno-epidemiologiczną,  a  w  razie  pogarszania  się  stanu  zdrowia  zdającego,  także
pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa
medycznego, zdający powinien udać się do domu wraz z rodzicem, pozostać w domu i skorzystać z
porady medycznej.

Szczegółowe  informacje  dotyczące  postępowania  w  przypadku  podejrzenia  zakażenia,

zawarte są w Procedurach zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 2

im.  Bolesława  Ścibiorka  w  Konstantynowie  Łódzkim  w  związku  z  zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19,  umieszczonych na stronie internetowej szkoły. 

http://www.sp2konstantynow.pl/e-szkola/dokumenty/2019-2020/Procedura.pdf
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