PROCEDURA ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU
ÓSMOKLASISTY W ZESPOLE SZKÓŁ W ŁĘCE OPATOWSKIEJ
ZWIĄZANA Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Opracowane na podstawie wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych:
ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego
w 2020 r. oraz na podstawie rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.),
w szczególności z rozporządzeniem zmieniającym ww. rozporządzenie (Dz.U. poz. 891)

ZDAJĄCY ORAZ INNE OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU
I PRZEPROWADZANIU EGZAMINÓW
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. 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.
3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy
zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) zdający,
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących,
obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano
dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do
przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie
egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni ,
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję,
obsługę szatni itp.,
4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
5. W dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie są prowadzone zajęcia edukacyjne
dla innych uczniów.
6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek.
7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych: długopisu lub pióra
z czarnym tuszem/atramentem, linijki. Niedozwolone jest używanie długopisów zmywalnych/
ścieralnych.
8. Przybory piśmiennicze, wypożyczane zdającym, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin, są
dezynfekowane przed i po użyciu.
9. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest
konieczna.
10. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
11. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
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12. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
13. Po zakończeniu egzaminu uczniowie niezwłocznie opuszczają teren szkoły z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa sanitarnego.
14. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia 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.
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO
1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co
najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
2. 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).
3. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu
miejsc przez zdających.
4. 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).
5. 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.
6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne
osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, 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 zobowiązani są zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki.
7. 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 lub kiedy obserwują
przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób
zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
8. 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.
9. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna
zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.
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.
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ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRZESTRZENI,
BUDYNKÓW, POMIESZCZEŃ
1. Przed wejściem do budynku szkoły tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz z informacją
o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły.
2. Personel pomocniczy szkoły odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby wszystkie osoby
dezynfekowały dłonie przy wejściu, a osoby z zewnątrz zakładały rękawiczki ochronne, zakrywały usta
i nos i nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
3. Płyn do dezynfekcji rąk będzie dostępny przy wejściach do szkoły i w każdej sali egzaminacyjnej.
Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
4. Nie zaleca się noszenia biżuterii (pierścionków, zegarków, bransoletek), gdyż utrudniają one
prawidłowe mycie rąk i dezynfekcję
5. Zdający wchodzą na teren szkoły w godzinach i miejscach ustalonych przez dyrektora szkoły.
Godziny te zostaną podane uczniom najpóźniej 2 dni przed przystąpieniem do egzaminu.
6. Po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym uczniowie niezwłocznie opuszczają teren szkoły.
7. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w salach lekcyjnych nr 7 i 11 z zachowaniem
odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu
nadzorującego.
8. Ławki w sali egzaminacyjnej zostaną ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany
był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
9. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również zostaną przygotowane z zachowaniem co
najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego.
10. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się
po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji
stojącej.
11. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego zostaną ustawione w taki sposób, aby zachować
odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy
zdających.
12. 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:
1) egzamin z języka obcych nowożytnego w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas
których odtwarzane jest nagranie z płyty CD,
2) sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.
13. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy
zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.
14. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć 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.
15. Każdy zdający pozostawia rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon w wyznaczonym miejscu.
16. Uczniowie pozostawiają i odbierają swoje rzeczy osobiste z zachowaniem odpowiednich środków
bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).
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HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
1. Sprzątaczka odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości sal egzaminacyjnych, ciągów komunikacyjnych, toalet. Odpowiada ona także
za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów,
stolików, poręczy krzeseł, włączników, klawiatur i myszek, tablic, odtwarzaczy płyt CD w salach.
2. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są używać środków
ochrony osobistej, w tym rękawiczek jednorazowych, osłon na usta i nos.
3. Mycie i dezynfekcja sal egzaminacyjnych i łazienek odbywa się co najmniej dwa razy dziennie (przed
i po egzaminie), w czasie gdy w pomieszczeniach nie przebywają uczniowie oraz inne osoby.
4. Monitoringu codziennych prac porządkowych dokonuje dyrektor szkoły. (karta monitoringu)
5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na
opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na
wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
6. Zużyte jednorazowe środki ochrony indywidualnej należy umieszczać w specjalnie opisanych,
wyłożonych foliowym workiem koszach.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U CZŁONKA ZESPOŁU
EGZAMINACYJNEGO LUB U ZDAJĄCEGO
1. Na egzamin mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na
chorobę zakaźną.
2. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u zdającego lub członka komisji nadzorującej w trakcie
egzaminu, należy niezwłocznie odsunąć te osoby od pracy i powiadomić dyrektora szkoły.
3. Dyrektor szkoły podejmuje działania opisane w „Procedurach organizacji zajęć i opieki w Szkole
Podstawowej w Łęce Opatowskiej w czasie pandemii covid – 19”
4. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych
na stronie www.gis.gov.pl oraz Ministra Zdrowia www.gov.pl/web/koronawirus , odnoszących się do
osób, które miały kontakt z zakażonym.
5. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego
przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu, przewodniczący zespołu
egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu,
który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu.
6. W przypadku ucznia u którego wystąpiły niepokojące objawy, przewodniczący zespołu
egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej
sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.
7. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej
sali oraz w protokole zbiorczym.
8. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub
innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym
pomieszczeniu, 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.
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DODATKOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W DNIU EGZAMINU
1. Członkowie zespołów nadzorujących oraz członkowie rezerwowi zostaną przeszkoleni z zasad
dotyczących bezpieczeństwa podczas oraz organizacji egzaminu ósmoklasisty przez przewodniczącego
zespołu egzaminacyjnego .
2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego 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
w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.
3. Paczki należy odebrać od kuriera i otwierać w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera można
przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym.
4. 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.
5. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować 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 z nauczycielem,
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.
6. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed
rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły :
1) przekazuje zdającym z 2-dniowym wyprzedzeniem informację o godzinie, o której powinni
stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu,
2) wpuszcza zdających na teren szkoły różnymi wejściami, według podziału na sale
egzaminacyjne,
3) może zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w 10 – 15 -minutowych
odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa – o 9:15,), z zastrzeżeniem że egzamin nie
może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie.
7. Wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali
egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w
harmonogramie, tj. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem
skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi).
8. Zdający są wpuszczani do sali wg ściśle określonej procedury:
1) Wejście boczne (na prawo od wejścia głównego) uczniowie według numeru w dzienniku
1-11,
2) Wejście boczne (od strony parku) uczniowie według numeru w dzienniku 12-22.
5

11. Po zakończeniu egzaminu zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin i unikają
spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
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