
Szczegółowe zasady 

dotyczące wejścia uczniów 

na teren Szkoły Podstawowej nr 30 

im. M. Zientary – Malewskiej w Olsztynie 

w dniach 16.17.18 czerwca 2020 r. 

podczas egzaminu ósmoklasisty 

 

1. Miejscem, w którym uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty 

jest Szkoła Podstawowa nr 30 im. M. Zientary – Malewskiej w Olsztynie 

ul. Pieczewska 10. 

2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, 

nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

3. Uczniowie przystępujący do egzaminu zobowiązani są mieć do wglądu 

dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną).  

4. 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. 

5. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu 

się. 

6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający 

zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte 

usta i nos. 
7. 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). 



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

zakończeniu (wrażeniami po egzaminie należy dzielić się między sobą 

z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, 

telefonicznie, unikając spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły). 

 

9. Uczniowie przychodzą do szkoły według  harmonogramu: 

 

Sala 
przydział 

OKE 

Sala 
SP 30  

ul. Pieczewska 10 
 

 
Godzina wejścia do szkoły 

1 C 207  8.20 
2 A 307 8.20 

3 A 308 8.40 
4 A 310 8.40 
5 D 304 8.40 
6 C 103 8.40 
7 C 305 8.40 
8 A 206 8.30 
9 A 207 8.30 
10 A 209 8.20 

11 A 305 8.40 
     

 

 


