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III. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

IV. BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS EGZAMINU
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PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU POD WZGLĘDEM 
BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

1. W dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie będą odbywać się zajęcia
dydaktyczne. 

2. Klasy ósme wejdą osobnymi wejściami: klasa 8a wejściem głównym, klasa 8b wejściem
bocznym od placu apelowego. Przy obu wejściach zostanie udostępniony płyn do dezynfekcji
oraz informacje o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na
teren szkoły.

 3. Przy wejściach zostaną umieszczone informacje dotyczące: 

1)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 (800190590).

4. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. 



5.  Dyrektor  szkoły  powołuje  zespół  nauczycieli  dyżurujących,  którego  zadaniem  jest
pilnowanie i przypominanie o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa sanitarnego przy wejściu
do szkoły, na jej terenie oraz podczas jej opuszczania.

6.  Dyrektor  szkoły  poprzez  dziennik  Librus  informuje  rodziców  uczniów  i  zdających  o
zasadach bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących podczas egzaminu ósmoklasisty. 

7. Aby uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną
przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu:

a) klasy wchodzą/ wychodzą osobnymi wejściami do szkoły/ ze szkoły

b) klasom zostaną wyznaczone sale, w których uczniowie zostawią swoje rzeczy

c)dyrektor wyznaczy osoby odpowiedzialne za pilnowanie, aby zdający nie gromadzili się na
terenie przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną i zachowywali wyznaczony dystans;

d)rodzice/opiekunowie  prawni  uczniów  zostaną  poinformowani  o  procedurach
bezpieczeństwa poprzez dziennik Librus

8. Ławki w salach egzaminacyjnych będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi
zachowany był  co najmniej1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. Rysunek przedstawia
przykładowy schemat sytuacyjny (Załącznik nr 1)



 9.  Miejsca  dla  członków  zespołu  nadzorującego  również  zostaną  przygotowane  z
zachowaniem co najmniej1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków
zespołu nadzorującego. 

10. Drzwi do szkoły, toalet oraz wszystkich innych pomieszczeń, w których to jest możliwe,
pozostaną otwarte, aby wchodzące i wychodzące osoby nie musiały dotykać klamek.

 11. Sale egzaminacyjne będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej
co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie
panuje zbyt  duży hałas)  oraz po egzaminie,  dbając o zapewnienie komfortu zdających.Za
wietrzenie  sal  przed  i  po  egzaminie  odpowiadają  pracownicy niepedagogiczni  szkoły,  za
wietrzenie w trakcie egzaminu –członkowie zespołu nadzorującego.

 12. Zostanie zapewniona bieżącą dezynfekcja toalet.

13.  W  pomieszczeniach  higieniczno-sanitarnych  –wywieszono  instrukcje  z  zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem –instrukcje na temat prawidłowej
dezynfekcji rąk.

14.  Codzienne  prace  porządkowe,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  utrzymywania  w
czystości  ciągów  komunikacyjnych,  dezynfekowania  powierzchni  dotykowych:  poręczy,
klamek, włączników światła,  klawiatur,  myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i  powierzchni
płaskich będą w dniach egzaminu monitorowane.

 15.  Ławki  oraz  krzesła  w sali  egzaminacyjnej  będą  dezynfekowane  przed  i  po  każdym
egzaminie.

16. Dezynfekcji podlegać będą :

1)odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu

2)przybory piśmiennicze dla zdających, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin. 

17.  Podczas  dezynfekcji  będą   przestrzegane  zalecenia  producenta  znajdujące  się  na
opakowaniu  środka  do  dezynfekcji,  aby  zdający  oraz  inne  osoby  zaangażowane  w
przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do
dezynfekcji.

18. Na terenie szkoły przygotowano pomieszczenie –izolatorium, w którym będzie można
odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

19.  Przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego  zapewni  kilku  rezerwowych  członków
zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z
uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w
dniu egzaminu.

20  Członkowie  zespołu  egzaminacyjnego  wypełniają  oświadczenie  o  stanie  zdrowia
(Załącznik  nr  2) i  przekazują  je  przewodniczącemu  zespołu  egzaminacyjnego  w  dniu
egzaminu.



20. Rodzice/ opiekunowie prawni zaopatrują zdającego w indywidualną osłonę nosa i ust. 

21. Rodzice/ opiekunowie prawni przypominają zdającemu przed przybyciem do szkoły o
podstawowych zasadach higieny (unikanie  dotykania oczu,  nosa  i  ust,  mycie  rąk wodą z
mydłem i nie podawanie ręki na powitanie, zasłanianie ust w przypadku kichania).

22. Rodzic/ opiekun prawny wypełnia oświadczenie o stanie zdrowia dziecka (Załącznik nr
3) i przekazuje placówce do dnia 15.06.

23. Rodzicowi/ opiekunowi prawnemu nie wolno przebywać na terenie szkoły .

24. Szkoła nie zapewnia wody pitnej.

25. Wszystkie osoby zaangażowane w przebieg egzaminów odpowiednio wcześniej zostaną
poinformowane  o  procedurach  bezpieczeństwa  sanitarnego  obowiązujących  podczas
egzaminu.

 26. Szkoła zapewnia osobom zaangażowanym w organizację i przebieg egzaminów osłony
ust i nosa oraz rękawiczki ochronne.

II. PRZYBYCIE UCZNIÓW I CZŁONKÓW ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO

1. Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkoły wchodzą do szkoły głównym
wejściem i swoje rzeczy osobiste (kurtki, płaszcze, telefony) w razie potrzeby pozostawiają w
miejscach  zwyczajowo  do  tego  celu  używanych,  a  następnie  kierują  się  na  wyznaczone
stanowiska pracy.

 2. Członkowie zespołów nadzorujących przybyli z innych szkół zostają skierowani do sali
109, gdzie pozostawiają swoje rzeczy, a stamtąd udają się do wskazanych miejsc pracy.
  
3.  Uczniowie  wchodzą  do  szkoły  wyznaczonymi  wejściami,  a  następnie  przechodzą  do
przydzielonych sal 118 (kl.8a) i 218 (kl.8b), gdzie mogą pozostawić swoje rzeczy osobiste
(np.  kurtki,  torby),  a  następnie  przechodzą  do sal  egzaminacyjnych trasą  wskazaną przez
nauczycieli dyżurujących.
4. Wszystkie osoby wchodzące do budynku muszą przejść dezynfekcję rąk. 

5. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik
szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

6. 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.

7. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji,
kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.



8. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek.

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

10.  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).

II. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK ZAKAŻENIA

1. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów (gorączka,
problemy z  oddychaniem,  kaszel,  duszności)  nie  powinni  przychodzić  do  pracy.  Powinni
pozostać  w  domu  i  skontaktować  się  telefonicznie  ze  stacją  sanitarno-epidemiologiczną,
oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112
i poinformować, że mogą być zakażeni korona wirusem. 

2.  W przypadku  wystąpienia  u  pracownika  będącego  na  stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy,
powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do
wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać
gruntownemu  sprzątaniu,  zgodnie  z  funkcjonującymi  procedurami,  oraz  zdezynfekować
powierzchnie  dotykowe  (klamki,  poręcze,  uchwyty).  Należy  stosować  się  do  zaleceń
państwowego  powiatowego  inspektora  sanitarnego  przy  ustalaniu,  czy  należy  wdrożyć
dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek 

3. W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby
biorącej  bezpośredni  udział  w  przeprowadzaniu  egzaminu  na  danej  sali  egzaminacyjnej
niepokojących  objawów  sugerujących  zakażenie  koronawirusem,  należy  niezwłocznie
przerwać egzamin tego zdającego, odizolować osobę podejrzaną o zakażenie w izolatorium
lub innym wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

 4.  W przypadku  wystąpienia  konieczności  odizolowania  członka  zespołu  nadzorującego
przejawiającego  objawy choroby  w odrębnym pomieszczeniu  lub  wyznaczonym miejscu,
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący
zespołu egzaminacyjnego powinien –tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za
członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie
będzie  to  możliwe,  dyrektor  OKE  może  wydać  zgodę  na  zakończenie  przeprowadzania
egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla
bezpieczeństwa  zdających  oraz  zapewniony jest  odpowiedni  nadzór  nad pracą  zdających.
Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu
w danej sali oraz w protokole zbiorczym.

5. O przypadku występowania objawów choroby u zdającego i konieczności odizolowania go
przewodniczący  zespołu  nadzorującego  informuje  nauczyciela  dyżurującego  przed  salą



egzaminacyjną, który odprowadza ucznia do izolatorium i pozostawia go pod opieką osoby do
tego celu wyznaczonej, a następnie zawiadamia o fakcie dyrektora szkoły. 

6. W przypadku niemożności osobistego doprowadzenia dziecka do izolatorium nauczyciel
wykonuje telefon do sekretariatu z prośbą o pomoc.

 7. Dyrektor powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych ucznia o złym samopoczuciu oraz
informuje o kolejnych krokach postępowania.

8. Dyrektor powiadamia telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną, a w
razie potrzeby, gdy stan dziecka jest bardzo zły, także Pogotowie Ratunkowe. 

9. W przypadku gdy dziecko zostało skierowane do szpitala z podejrzeniem koronawirusa,
dyrektor szkoły w porozumieniu z właściwym Państwowym Inspektorem Sanitarnym może
podjąć  decyzję  o  zamknięciu  szkoły  w  celu  przeprowadzenia  dezynfekcji  pomieszczeń  i
przedmiotów.

10. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba sporządza listy osób przebywających
w tym samym czasie  części /częściach szkoły,  w których przebywała osoba podejrzana o
zakażenie. Wobec osób tych zaleca się postępowanie zgodne z wytycznymi GIS. 

11. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do
właściwej  powiatowej  stacji  sanitarno-epidemiologicznej  w celu konsultacji  lub uzyskania
porady.

12.  W  przypadku  wystąpienia  konieczności  odizolowania  zdającego,  członka  zespołu
nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej
objawy choroby 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.

IV. BEZPIECZEŃSTWO PRZED I PODCZAS EGZAMINU

1. 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 najmniej1,5-
metrowego odstępu).

2. Członkowie zespołów nadzorujących oraz nauczyciele dyżurujący przechodzą szkolenie z
zasad dotyczących bezpieczeństwa przed, podczas i po egzaminie. Za organizację szkolenia
odpowiada dyrektor szkoły. 

3.  Przewodniczący zespołu  egzaminacyjnego(dyrektor)  lub  inna  upoważniona przez  niego
osoba  informuje  członków  zespołu  nadzorującego,  przeprowadzającego  egzamin  w  sali
egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo



inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu
nadzorującego  muszą  posiadać  taką  wiedzę,  aby nie  interpretować  takich  objawów,  jako
niepokojących.
 4. Paczki odebrane będą od kuriera i otwierane w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od
kuriera można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym.

5.  Członkowie  zespołu  nadzorującego  w  rękawiczkach  odbierają  arkusze  od
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez
osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

6.  Przed  rozpoczęciem  egzaminu  PZE  informuje  zdających  o  obowiązujących  zasadach
bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1)zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego znauczycielem,
wyjścia  do  toalety  lub  wyjścia  z  sali  egzaminacyjnej  po  zakończeniu  pracy  z  arkuszem
egzaminacyjnym,

3)  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,

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym
egzaminie.  Zasady  te  przewodniczący  zespołów  nadzorujących  lub  ich  członkowie
przypominają uczniom. 

7.  Przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego,  członkowie  zespołu  nadzorującego,
obserwatorzy  i  inne  osoby uczestniczące  w  przeprowadzaniu  egzaminu,  np.  specjaliści  z
zakresu  niepełnosprawności,  nauczyciele  wspomagający,  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. W trakcie
czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta
i nos oraz mieć założone rękawiczki.

8.  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.

9.  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).

10. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie
egzaminu,  którzy  ze  względów  zdrowotnych  nie  mogą  zakrywać  ust  i  nosa  za  pomocą
maseczki,  powinni  –kiedy  jest  to  konieczne  –używać  przyłbicy,  która  nie  utrudnia
oddychania.

11.Cudzoziemcy  przystępujący  do  danego  egzaminu,  którym  jako  sposób  dostosowania
egzaminu  przyznano  możliwość  korzystania  ze  słownika  dwujęzycznego,  są  zobowiązani
przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka
zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).

12. 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.

13. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1)zdający

2)osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, 

3)inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości,  dezynfekcję,
obsługę szatni itp.

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

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym
rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji,  gdy zgodę na  taki  sposób
dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający
wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

14. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający nie
mogą  pożyczać  przyborów  od  innych  zdających.  Szkoła  zabezpiecza  zapasowe,
zdezynfekowane przybory piśmiennicze na potrzeby zdających, którzy zapomną zabrać je na
egzamin. 

15. Klamki w drzwiach do sal egzaminacyjnych są dezynfekowane przed i po egzaminie oraz
w razie potrzeby w trakcie.

16. Drzwi do sal egzaminacyjnych podczas egzaminu są zamknięte na klamkę (nie na klucz).
Otwierać  drzwi  mogą  wyłącznie  osoby w rękawiczkach.  Zdającym opuszczającym salę  i
nieposiadającym rękawiczek ochronnych otwierają drzwi członkowie zespołu nadzorującego.

V. SZYBKA ŚCIEŻKA KOMUNIKACJI Z RODZICAMI.

1. Pracownik sekretariatu przygotowuje listy z numerami telefonów do szybkiego kontaktu.



2. Listy uczniów wraz z danymi do kontaktu znajdują się w sekretariacie szkoły.

3. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani odbierać rozmowy telefoniczne ze szkoły.

4. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani niezwłocznie przybyć do szkoły na wezwanie
dyrektora lub innej osoby przez niego upoważnionej, w sytuacji, gdy u ucznia stwierdzi się
objawy wskazujące na zakażenie, a nie będzie on wymagał natychmiastowej hospitalizacji i
powiadamiania pogotowia


