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 Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19  

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  

nr 17 w Świętochłowicach  

obowiązująca w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty 

 

PROCEDURA OPRACOWANA NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH CKE, MEN, GIS   

  

SZKOŁA działa w trybie reżimu sanitarnego.  

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów 

są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących zaleceń opisanych 

w WEWNĘTRZNEJ PROCEDURZE BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH 

PANDEMII COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 IM. G. MORCINIKA  

W ŚWIĘTOCHŁOWICACH  oraz stosowania się do poniższych procedur. 

 

 

język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00, czas trwania 120 minut  

(wydłużenie czasu do 180 minut) 

matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00, czas trwania 100 minut  

(wydłużenie czasu do 150 minut) 

język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00, czas trwania 90 minut 

(wydłużenie czasu do 135 minut) 

  

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na 

sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut) oraz 

czynności organizacyjne na początku egzaminu (kodowanie, czytanie instrukcji). 

 

Termin dodatkowy egzaminu odbędzie się 7, 8 i 9 lipca. 

  

Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy 

zaświadczenia. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe, jest warunkiem ukończenia 

szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej szkoły 

ponadpodstawowej.  

 

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro)  

z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).  Dodatkowo na 

egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – 

zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. 

  

Wytyczne istotne dla zdających związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego dotyczące 

szczególnych rozwiązań organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty: 
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. 
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3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  

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

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. 

5. W razie konieczności wniesienia do szkoły urządzenia telekomunikacyjnego należy przed 

rozpoczęciem egzaminu, wyłączyć je i oddać  do sekretariatu. Sprzęt powinien być podpisany 

(imię, nazwisko,  klasa) i zapakowany w foliowy worek. Urządzenie należy odebrać 

niezwłocznie po egzaminie. 

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych  

i linijki. 

7.  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

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

9. Zdający powinni stawić się przed szkołą przed rozpoczęciem egzaminu zgodnie  

z czasem podanym przez wychowawcę. 

10. Czekając na wejście do szkoły, zdający zachowują odpowiedni odstęp  

(co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.  

11. Przed wejściem na teren szkoły w pierwszym dniu egzaminu zdający zobowiązani są do 

oddania podpisanego przez rodziców/ prawnych opiekunów oświadczenia zawierającego zgodę 

na pomiar temperatury oraz w każdym dniu egzaminu informację o stanie zdrowia 

dziecka (link) 

12. Uczniowie wchodzą do szkoły dwoma wejściami. 

 

JĘZYK POLSKI – EGZAMIN 16 CZERWCA   

 

wejście o godzinie 8:00 

 

wejście od strony boiska  

uczniowie z klasy 8a i uczniowie z klasy 8b 

 

wejście od strony ul. Armii Krajowej   

uczniowie z klasy 8c i uczniowie z klasy 8d 

 

wejście o godzinie 8:20 

 

wejście od strony boiska  

uczniowie  z sali nr 4, 14, 15 

 

wejście od strony ul. Armii Krajowej  

uczniowie z sali nr 11,19,20 

 

MATEMATYKA– EGZAMIN 17 CZERWCA   

 

wejście o godzinie 8:00 

wejście od strony boiska  

uczniowie z sali nr 4,19 i 20 

 

wejście od strony ul. Armii Krajowej   

uczniowie z sali nr 11, 13 

 

wejście o godzinie 8:20 
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wejście od strony boiska  

uczniowie z klasy 8a i uczniowie z klasy 8d 

 

wejście od strony ul. Armii Krajowej  

uczniowie z klasy 8b i uczniowie z klasy 8c 

 

JĘZYK ANGIELSKI– EGZAMIN 18 CZERWCA   

 

wejście o godzinie 8:00 

wejście od strony boiska  

uczniowie z klasy 8a i uczniowie z klasy 8b 

 

wejście od strony ul. Armii Krajowej   

uczniowie z klasy 8c i uczniowie z klasy 8d 

 

wejście o godzinie 8:20 

wejście od strony boiska  

uczniowie z sali nr 4,14,15,20,22 

 

wejście od strony ul. Armii Krajowej   

uczniowie z sali nr 11,19,21,24 

 

13. Bezpośrednio po wejściu uczniowie powinni kierować się w stronę swojej sali. 

14. 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. 

15. 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). 

16. 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 

17. 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 / 

stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, 

siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób 

zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali). 

18. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą 

nosić przyłbicę. 

19. 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. 
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20. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną 

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

21. Wrażeniami po egzaminie zdający mogą dzielić się między sobą  

z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, by unikać 

spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

KORONAWIRUSEM W CZASIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

 

1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa. Pracownicy szkoły, członkowie 

zespołów nadzorujących oraz uczniowie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

nie powinni przychodzić do szkoły. Powinni pozostać w domu, skontaktować się 

telefonicznie z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego oraz ze stacją sanitarno – 

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić 

pod numer 999 lub112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem  

( w imieniu uczniów w. w. czynności wykonują ich rodzice/prawni opiekunowie). 

 

2.Zdający, nauczyciel, pracownik szkoły nie może przyjść na egzamin także wtedy, gdy 

przebywa w domu z osobą na kwarantannie albo sam objęty jest kwarantanną. 

 

3. W przypadku wystąpienia w szkole u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, przewodniczący zespołu 

nadzorującego lub jego członek informuje o tym przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego. 

 

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie informuje o tym fakcie dyrektora , 

z którym ustala sposób postępowania. 

 

5.Pracownika, zdającego odsuwa od pracy/pisania egzaminu. Pod opieką wyznaczonego 

pracownika szkoły zabezpieczonego w odpowiedni ubiór (kombinezon, przyłbica, maseczka, 

rękawiczki) z zachowaniem 2 m odległości od innych osób kieruje do szkolnego izolatorium. 

 

6. Zapewnia zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzeniu 

danego egzaminu, a także powiadamia o zaistniałej sytuacji właściwą miejscowo stację 

sanitarno –epidemiologiczną i stosuje się do wydawanych instrukcji i poleceń. 

 

7.W przypadku zdającego, niezwłocznie powiadamia jego rodziców/prawnych opiekunów,  

w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły, jeśli stan zdrowia nie wymaga interwencji 

zespołu ratownictwa medycznego. Zawiadamia właściwą powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną, a w sytuacji pogarszania się stanu zdrowia  zawiadamia pogotowie 

ratunkowe. 

 

8. Obszar, w którym poruszał się pracownik/zdający zostaje poddany gruntownemu 

sprzątaniu, zdezynfekowane zostają powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty), 

zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami sanitarno-higienicznymi. 

 

9.Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu  

i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego 
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egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest 

niezbędne. 

 

 

Szkolne procedury higieniczno – sanitarne 

 

1. Osoby dorosłe, wchodzące do budynku powinny zdezynfekować ręce, obowiązkowe są 

również rękawiczki ochronne oraz maseczka, zakrywająca usta i nos. 

 

2. Zdający przed wejściem do budynku szkoły powinni zachować 1,5 m. odstępu, powinni 

mieć na sobie maseczki zakrywające nos i usta, przy każdorazowym wejściu i wyjściu do 

szkoły i na salę dezynfekują ręce. 

 

3.Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sal egzaminacyjnych, 

po zajęciu miejsc przez zdających. 

 

4.Pomiedzy zdającymi w sali egzaminacyjnej zachowany będzie co najmniej 1,5- metrowy 

odstęp w każdym kierunku. 

 

5. Dyrektor szkoły zapewnia sprzęt i środki, instruuje pracowników obsługi oraz monitoruje 

prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów 

komunikacyjnych, toalet, sal egzaminacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: 

poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, 

zapasowych przyborów piśmienniczych, a po każdym egzaminie ławek i krzeseł. 

 

6. Przeprowadzając dezynfekcję, przestrzegane będą ściśle zalecenia producentów, znajdujące 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. 

 

7.Ścisłe przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń, aby zdający nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji. W trakcie egzaminu sala egzaminacyjna będzie wietrzona co godzinę ( jeśli 

pogoda i warunki na zewnątrz budynku na to pozwolą). 

 

8. Członkowie zespołów nadzorujących i pozostali pracownicy zaopatrzeni będą  

w indywidualne środki ochrony osobistej –jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos. 

Nie powinni nosić biżuterii w jednostce systemu oświaty - na rękach poniżej łokcia nie można 

nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, 

dezynfekcję rąk. 

 

 


