
Procedura bezpieczeństwa podczas egzaminu ósmoklasisty na terenie  

Szkoły Podstawowej nr 113 w warunkach Pandemii COVID–19  

 

 Egzamin ósmoklasisty odbywa się w dniach:  

25 maja 2021 r. – język polski - 120 minut (przedłużony czas 180 minut)  

26 maja 2021 r. – matematyka – 100 minut (przedłużony czas 150 minut)  

27 maja 2021 r. – język angielski – 90 minut (przedłużony czas 135 minut) 

Procedura została ustalona w oparciu o wytyczne MEN, CKE i GIS. 

1) Czekając na wejście do szkoły- schodami głównymi lub bocznymi (od ul. Stachiewicza), zdający 

zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m). 

2) Przy wejściu do szkoły oraz przy salach egzaminacyjnych zapewniony jest płyn do dezynfekcji oraz 

instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk. 

3) W toaletach dostępne jest mydło, a w pobliżu umywalek umieszczone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk. 

4) Toalety dezynfekowane są na bieżąco. 

5) Powierzchnie użytkowe w salach egzaminacyjnych (blaty, klamki, poręcze, włączniki światła, 

krzesła) są dezynfekowane przed i po ukończeniu danej części egzaminu. 

6) Przed i po zakończeniu danej części egzaminu sale egzaminacyjne są wietrzone. 

7) Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz 

inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią: 

a) E8 z języka angielskiego w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane 

jest nagranie z płyty CD, 

b) sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone tak, aby nie tworzyć przeciągów. Jeżeli ze 

względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić 

regularną dezynfekcję klamek/uchwytów. 

8) Dni 25, 26 i 27 maja 2021 roku są w Szkole Podstawowej nr 113 dniami wolnymi od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.  

9) Podczas egzaminu na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie: 

a) zdający, 

b) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, 

obserwatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi egzaminu, 

c) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

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

10) Rodzic/opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły. 

11) Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może 

przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

12) W egzaminie może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, nieposiadający objawów choroby (kaszlu, 

kataru, podwyższonej temperatury). 

13) Rodzic ma obowiązek poinformować dyrektora szkoły, jeśli jego dziecko ma alergię albo inne 

schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Ta informacja jest przekazana 

przewodniczącemu zespołu nadzorującego w danej sali. 



14) Uczeń przychodzi do szkoły dokładnie na wyznaczoną godzinę. Po wejściu udaje się do sali-szatni,    

a potem do sali egzaminacyjnej. 

15) Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi maseczką ustami i nosem.  

16) Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. 

17) Uczniowie przynoszą na egzamin własne przybory: czarny długopis/długopisy, linijkę- bez nadruku 

tabliczki mnożenia i wzorów (egzamin z matematyki), legitymację szkolną oraz butelkę wody. 

18) Szkoła nie zapewnia wody pitnej ani posiłków zdającym. 

19) Zdający nie pożyczają przyborów od innych zdających. 

20) Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, 

maskotek itp. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za wniesione, pomimo zakazu, na jej teren 

przedmioty zbędne. 

21) W sytuacji uzasadnionej zdający może zostawić telefon komórkowy w sali-szatni.  

22) Wniesienie telefonu lub innego urządzenia elektronicznego przez ucznia do sali egzaminacyjnej 

skutkuje przerwaniem i unieważnieniem egzaminu. 

23) W uzasadnionej sytuacji uczeń może skontaktować się z rodzicem za pośrednictwem telefonu 

znajdującego się w sekretariacie. 

24) Zdający wchodzą do szkoły i z niej wychodzą wejściem głównym oraz wejściem bocznym (metalowe 

schody od ul. Stachiewicza) wg ustaleń. 

25) Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.40.   

26) Uczniowie oczekujący na wejście do szkoły oraz przebywający na terenie szkoły zachowują odstęp 

1,5 metra od innych osób i mają zakryte usta i nos. 

27) Uczeń po wejściu do szkoły dezynfekuje ręce. 

28) Przed wejściem do sali egzaminacyjnej zdający otrzymują kopertę z kodami oraz informację              

o wylosowanym przez członka zespołu nadzorującego numerze stolika. W celu zweryfikowania 

tożsamości zdającego, członek zespołu nadzorującego może poprosić go o chwilowe odsłonięcie 

twarzy i pokazanie legitymacji. Niezbędne jest przy tym zachowanie dystansu co najmniej 1,5 metra. 

29) Miejsca dla zdających i zespołu nadzorującego przygotowane są z zachowaniem co najmniej 1,5 

metrowych odstępów w każdym kierunku. 

30) Po zajęciu wyznaczonego miejsca uczeń może odsłonić usta i nos. 

31) 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. 

32) Zdający mogą– jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet       

po zajęciu miejsca przy stoliku 

33) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy podczas 

poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy 

obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu. 

34) Egzamin rozpoczyna się o godzinie 9.00. Z uwagi na konieczność zachowania procedur 

bezpieczeństwa godzina rozpoczęcia egzaminu może się nieznacznie opóźnić. 

35) Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających               

o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, 

b) 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, 

c) 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, 



d) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym 

egzaminie. 

36) Arkusze są rozdawane zdającym przez członków Zespołów Nadzorujących egzamin w sali, którzy 

mają założone rękawiczki, oraz zakryte usta i nos. 

37) Po ukończeniu pisania zdający odkłada zamknięty arkusz egzaminacyjny na brzeg ławki i sygnalizuje 

ten fakt podniesieniem ręki. Zdający zakrywa usta i nos i oczekuje na odebranie pracy przez członka 

zespołu nadzorującego. 

38) 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. 

39) Zdający po zakończonym egzaminie niezwłocznie udają się do domu. Zabronione jest gromadzenie 

się uczniów na terenie szkoły i poza nią. 

40) W szkole wydzielone jest pomieszczenie, pełniące funkcję izolatorium, wyposażone w środki 

dezynfekujące i środki ochrony osobistej. 

41) Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, członek zespołu nadzorującego informuje        

o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który przerywa egzamin dla tego zdającego, 

zapewnia odizolowanie go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 

minimum 2 m odległości od innych osób. O zaistniałej sytuacji przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego niezwłocznie informuje rodzica 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 transportem 

indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej. 

42) Rodzic zobowiązany jest udostępnić wychowawcy aktualny numer telefonu w celu zapewnienia 

szybkiej komunikacji z pracownikami szkoły. 

43) Rodzice zobowiązani są do odbierania telefonu lub niezwłocznego oddzwonienia. 

44) Zdający są zobowiązani stosować się do poleceń przewodniczącego Szkolnej Komisji 

Egzaminacyjnej oraz przewodniczących i członków zespołów nadzorujących w poszczególnych 

salach a także osób odpowiedzialnych za obsługę obiektu. 

 

 

Procedury obowiązują na czas przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 


