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Lp. Zadania Uwagi

1. Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów 1) Szkoła podczas egzaminu jest wyłączona z prowadzenia innych zajęć edukacyjnych, 
zgodnie z Zarządzeniem dyrektora dni, w których odbywają się egzaminy 
ósmoklasisty to dni wolne od zajęć dydaktycznych.

2) Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny   
pracownik szkoły), 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) Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 
a) zdający,  
b) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu,   
c) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu  w czystości,   

dezynfekcję, obsługę szatni itp.,
d) nauczyciele, pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka   

konieczność,
6. Zdającym zabrania się wnoszenia na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,

telefonów komórkowych, maskotek.
7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. 

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

9. Na terenie szkoły nie  zapewnia się posiłków.



Lp. Zadania Uwagi

2. Środki bezpieczeństwa osobistego 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. 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. 

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: 
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 
2) wychodzi do toalety,
3) 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. Zdający,  którzy  ze  względów  zdrowotnych  nie  mogą  zakrywać  ust  i  nosa  
maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, 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.,

a) sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać  
ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły. 
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3 Organizacja przestrzeni, budynków, pomieszczeń, 
środki bezpieczeństwa

1. Przy wejściu do szkoły wywiesza się informację:
1) dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania 
zakażeniu;
 2) zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-
epidemiologicznej;
3) zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego;
 4) zawierającą numery telefonów do służb medycznych 5) zawierającą numer infolinii
NFZ w sprawie koronawirusa (plakat w załączeniu)

2.  Przy wejściu do szkoły umieszcza się płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie
alkoholu,  min.  60%) oraz   informację  o  obligatoryjnym korzystaniu   z  niego
przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.  Każdy zdający w oparciu o
Zgodę Rodzica będzie miał mierzona temperaturę.

3. W  każdej  sali  egzaminacyjnej  umieszcza  się  płyn  do  dezynfekcji  rąk  ,
 a obok niego informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 

4. Egzamin jest przeprowadzany w salach lekcyjnych nr 1, 2 i 3.
5. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz  budynku zostają  otwarte,  tak aby

zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich
samodzielnie otwierać. 

Podczas  trwania  egzaminu  ósmoklasisty  do  szkoły  są  zamknięte.  Wyjątek  stanowi
egzamin z języka obcego, który przewiduje odsłuch informacji.
6. Dla każdego zdającego zapewnia się w szatni miejsce, w którym będzie mógł zostawić

rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę.
7. Na  terenie  szkoły  zostały  wyznaczone  2  sale  (świetlica  szkolna  

i  przebieralnia  dziewcząt)  ,w  którym  będzie  można  odizolować  osobę  
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
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4. Dodatkowe procedury w dniu egzaminu 1.  Podczas oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 
łokciem lub chusteczką,
1) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  po 
zakończonym egzaminie.

2. Zakazuje się tworzenia  grup zdających przed szkołą oraz przed salą 
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  

W tym celu zarządza się: 
1. zdający uczniowie  powinni stawiać się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu 
od godz 8.00 zgodnie z listą zdających od nr pierwszego co 2minuty. Pamiętając o 
zachowaniu bezpiecznej odległości min. 1/5 m od innych zdających i członków 
komisji.

3. Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej 
godziny od godziny rozpoczęcia, z wyjątkiem czasu niezbędnego na zażycie 
lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi, konieczności zażycia lekarstwa

4. Wypuszcza się zdających z sal po egzaminie według tych samych zasad jakie 
obowiązywały przy wejściu na egzamin,

5. Szczegółowe rozwiązania dotyczące 
przeprowadzania egzaminów z danego 
przedmiotu, egzaminu z danej kwalifikacji lub 
egzaminu w dostosowanych warunkach

1. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w domu zdającego również konieczne
jest zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa, w tym: a) zakrywanie
nosa i ust przez członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych
w  przeprowadzanie  egzaminu,  np.  nauczyciela  wspomagającego,  specjalisty  z
zakresu  niepełnosprawności  podczas  każdego  kontaktu  ze  zdającym,  a  w
sytuacjach  wymagających  kontaktu   z  członkami  zespołu  –  również  przez
rodziców/prawnych  opiekunów  zdającego,  b)  zachowanie  odpowiedniego  (co
najmniej  1,5-metrowego)  odstępu  pomiędzy  zdającym  a  członkami  zespołu
nadzorującego, co – w przypadku  gdy egzamin jest przeprowadzany w małym
pomieszczeniu  –  może  wiązać  się  z  zapewnieniem  rotacyjnej  obecności  tylko
jednego  z  członków   w  tym  samym  pomieszczeniu  ze  zdającym;  obowiązek
zachowania  odstępu   nie  dotyczy  kontaktów  rodziców/prawnych  opiekunów
zdającego   ze  zdającym,  np.  podczas  wykonywania  w  trakcie  egzaminu
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niezbędnych  czynności  pielęgnacyjnych  c)  dezynfekcji  sprzętu  lub  urządzenia,
jeżeli z tego samego sprzętu lub urządzenia korzysta zdający i członek zespołu
nadzorującego,  chyba  że  członek  zespołu  nadzorującego  korzysta  z  tego
urządzenia  lub sprzętu w rękawiczkach d) zapewnienie płynu dezynfekcyjnego
dla członków zespołu nadzorującego e) wietrzenia pomieszczenia, w którym jest
przeprowadzany  egzamin,  przed  egzaminem,  a  jeżeli  to  możliwe –  również  w
trakcie egzaminu. 

6. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia 
u członka zespołu egzaminacyjnego lub u 
zdającego

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.

2. Powiadamia się właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje
się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

3. Powiadamia się organ prowadzący szkołę.
4. Obszar,  w  którym  poruszał  się  i  przebywał  pracownik,  zdający  lub  członek

zespołu  nadzorującego   poddaje  się  gruntownemu  sprzątaniu,  zgodnie  z
funkcjonującymi  w  szkole  procedurami  oraz  dezynfekuje  się  powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

5. Ustala  się  listę  osób przebywających  w tym samym czasie  w części/częściach
szkoły,  w których  przebywała  osoba  podejrzana  o  zakażenie  i  stosuje  się   do
wytycznych  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  dostępnych  na  stronie
gov.pl/web/koronawirus/  oraz  gis.gov.pl  odnoszących  się  do  osób,  które  miały
kontakt z zakażonym.

6. W  przypadku  wystąpienia  konieczności  odizolowania  członka  zespołu
nadzorującego przejawiającego objawy choroby umieszcza się go  w odrębnym
pomieszczeniu  lub wyznaczonym miejscu.

1) przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego  niezwłocznie  powiadamia  o
tym fakcie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, z którym ustala
sposób postępowania.
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W przypadku  wystąpienia  konieczności  odizolowania  zdającego,  członka  zespołu
nadzorującego  lub  innej  osoby  zaangażowanej  w  przeprowadzanie  egzaminu
przejawiającej  objawy choroby  umieszcza  się  go  w odrębnym pomieszczeniu  lub
wyznaczonym  miejscu,  przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego  może  podjąć
decyzję  o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy
przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie
wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne. 

W przypadku zdających niezwłocznie 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. 
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