
Organizacja i zasady bezpieczeństwa sanitarnego przeprowadzania

egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach

1. Na  egzamin  może  przyjść  wyłącznie  osoba  zdrowa,  bez  objawów  chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, 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 bądź wskazują na to inne
zalecenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia ucznia.

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, maskotek
itp. Telefony komórkowe  przed wejściem do sali powinny być złożone przez uczniów 
w szafkach szkolnych. Zabrania się również wnoszenia na salę egzaminacyjną urządzeń
pozwalających na komunikację mobilną typu smartwatch.

5. Na  egzaminie  każdy  zdający  korzysta  z  własnych  przyborów  piśmienniczych,  linijki,
cyrkla. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

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

7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni
odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie  osoby z zakrytymi  ustami  i  nosem (maseczką
jedno- lub  wielorazową,  materiałem lub  przyłbicą  – szczególności  w przypadku osób,
które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

10. Zakrywanie  ust  i  nosa  obowiązuje  na  terenie  całej  szkoły,  z  wyjątkiem  sal
egzaminacyjnych po zajęciu  miejsc  przez     zdających  .  Na czas  pisania uczniowie  mogą
ściągnąć zakrycie ust.

11. 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 najmniej1,5-metrowego odstępu).

12. 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:

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



- wychodzi do toalety

- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

13. Zdający  mogą  –  jeżeli  uznają  to  za  właściwe  –  mieć  zakryte  usta  i  nos  w  trakcie
egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

14. 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.

15. Po wejściu do budynku każdy zdający dezynfekuje ręce.

16. Uczniowie czekając na wejście do sali  zachowują między sobą odpowiedni odstęp (co
najmniej 1,5m).

17. Każdy  uczeń  powinien  mieć  przy  sobie:  dokument  stwierdzający  tożsamość,  własne
przybory, małą butelkę wody.

18. Zdający przychodzą do szkoły na godzinę 8:00.

19. Zespół  Nadzorujący  wpuszcza uczniów do sali  egzaminacyjnej  o 8:15 pojedynczo,  w
miarę możliwości zgodnie z kolejnością na liście.  Fakt wejścia ucznia jest zaznaczany na
liście.

20. Podczas  wejścia  na  salę  egzaminacyjną  Przewodniczący  zespołu  lub  członek  zespołu
nadzorującego  losuje  w   obecności  zdającego  numer  stolika,  przy  którym  będzie
pracować. W tym samym czasie zdający otrzymuje naklejki z kodem.

21. Przewodniczący przypomina uczniom:
- o konieczności sprawdzenia kompletności zestawu,
- o sposobie kodowania (poprawkach),
- obowiązku zapoznania się z instrukcją,
- o dodatkowych 5 minutach na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na
kartę odpowiedzi (nie dotyczy uczniów z dostosowaniami),
- o zasadach zachowania się podczas egzaminu,
- o zasadach opuszczania sali, wyjście do toalety,
-  o  zakazie  wnoszenia  na  salę  egzaminacyjną  telefonów  komórkowych  i  innego  sprzętu
telekomunikacyjnego
- o używaniu na egzaminie tylko czarnych długopisów oraz w przypadku egzaminu z matematyki
linijki, zakazie używania korektorów oraz piór, długopisów z wywabiaczem.

22. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną
przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

23. Zdający  po  egzaminie  nie  gromadzą  się  w  grupach  i  pojedynczo  udają  się  do  domu.
Wrażeniami  z  egzaminu  należy  dzielić  się  dzielą  się  między  sobą  z  wykorzystaniem
mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie itp.

24. 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.

RODZICU!
Do 28 maja 2020 r. należy:

1. Zgłosić  wychowawcy  oświadczenie  rodzica dotyczące czynnej  alergii  zdającego albo inne
schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie oczu – wychowawcy
lub na adres e-mail szkoły: spmickiewicz@poczta.fm (załącznik przesłany na pocztę ucznia
należy wypełnić i dostarczyć do szkoły z datą 28 maja 2020 r.)

2.  Przeciwwskazania  zdrowotne  dotyczące  mogą  zakrywania  ust  i  nosa  maseczką  lub
przyłbicą – wychowawcy lub na adres e-mail szkoły: spmickiewicz@poczta.fm (załącznik
przesłany na pocztę ucznia należy wypełnić i dostarczyć do szkoły z datą 28 maja 2020 r.).
Uczeń w takim wypadku pisze egzamin w oddzielnej sali.
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