
Procedury bezpieczeństwa  dotyczące organizacji i  przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty w szkole podstawowej z Oddziałami 

Przedszkolnymi w Bujakowie. 

1) Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa. 

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. O takiej sytuacji proszę poinformować 

wcześniej dyrektora szkoły.  

3) Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, za wyjątkiem 

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

4) Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: zdający, osoby 

zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu, pracownicy obsługi odpowiedzialni za 

dezynfekcję. 

5) Zdający nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek.  

6) Uczniowie przynoszą swoje przybory do pisania ( czarny długopis ) , linijkę, (bez 

wzorów, nadruków, tabliczki mnożenia  ). Na egzaminie każdy zdający korzysta 

wyłącznie z własnych  przyborów. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych 

zdających. 

7) Szkoła nie zapewnia uczniom  picia. Na egzamin można zabrać swoją butelkę wody. 

8) Czekając na wejście do szkoły zdający zachowują odpowiedni odstęp od siebie (min. 

1,5m) oraz mają zakryte  maseczką usta i nos. Dopuszczalna jest przyłbica ( jeśli nie 

jest możliwe noszenie maseczki ze względów zdrowotnych). Po wejściu do szkoły 

zdający udają się niezwłocznie do wskazanej wcześniej sali egzaminacyjnej. 

9) Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 

egzaminacyjnych. Członek komisji nadzorującej może poprosić zdającego o chwilowe 

odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas 

zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu). 

10) Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej zdający może zdjąć 

maseczkę. 

11)  Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, w czasie egzaminu 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. 

12) Zdający mogą (jeśli uznają to za właściwe) pozostać w maseczkach w czasie 

egzaminu. 

13) Uczniowie piszą egzamin  siedząc w ławkach ustawionych z zachowaniem min. 1,5 

odstępu pomiędzy ławkami. 

14) W wypadku, gdy dany uczeń ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i 

nosa  (w czasie przechodzenia na salę oraz zakładania w wyjątkowych sytuacjach 

pkt.11 niezbędne jest zgłoszenie tego to dyrektora szkoły do 29 maja 2020r. 

 



Przed egzaminem: 

1) Uczniowie będą wpuszczani do szkoły w dniu 16-18 czerwca 2 wejściami – wejściem 

głównym do szkoły i wejściem od strony sali gimnastycznej, (dokładna rozpiska kto 

wchodzi, którym wejściem przesłana zostanie do Państwa przed egzaminem). 

2) Uczeń po przybyciu do szkoły udaje się do swojego wejścia, gdzie przy zachowaniu 

odległości od innego ucznia min. 1,5m czeka na wejście do szkoły. Uczeń ma 

założoną cały czas maseczkę zakrywającą usta oraz nos. 

3) Przed wejściem do szkoły, uczeń dezynfekuje dłonie przygotowanymi przez szkołę 

środkami. Uczeń nie dotyka klamek ani drzwi.  

4) Po wejściu do szkoły uczeń udaje się bezzwłocznie do  sali dla niego przypisanej, 

pamiętając, że nie może zdjąć maseczki. Uczeń siada na wylosowanym przez 

przewodniczącego lub członka zespołu nadzorującego miejscu w sali egzaminacyjnej. 

5) Jeśli  bezpośrednio przy wejściu do sali jest inny uczeń, zdający zatrzymuje się  na 

korytarzu szkolnym w 1,5m odległości od niego stając w wyznaczonych punktach 

(ustawione krzesełka w odpowiedniej odległości). 

6) W sali będzie umieszczony  również środek do dezynfekcji.  

7) Uczniowie czekając na rozpoczęcie egzaminu nie komunikują się ze sobą, nie 

opuszczają swoich miejsc, nie wychodzą na korytarz. Jeżeli uczeń chce skorzystać z 

toalety podnosi rękę do góry i jeden z członków komisji odprowadza ucznia do 

toalety. W przypadku kolejki do toalety, uczniowie zachowują odstęp 1,5 m od siebie, 

mają założone maseczki, czekają aż pracownik szkoły zdezynfekuje toaletę po każdej 

osobie.  

8) W czasie egzaminu każdy zdający ma swoje przybory- czarny długopis, linijka ( bez 

nadruków matematycznych). Proszę pamiętać, żeby nie korzystać z tzw.                                 

„zmazywalnych” długopisów. Zapis dokonany takim długopisem niejednokrotnie 

znika podczas poddawaniu karty odpowiedzi skanowaniu.  

9) Po zakończonym egzaminie uczniowie pojedynczo opuszczają salę egzaminacyjną. 

Uczniowie korzystają tylko i wyłącznie z używanych wcześniej drzwi wejściowych. 

Uczniowie opuszczając salę mają obowiązek nałożyć maseczkę. Uczniowie udają się 

natychmiast do domu, nie gromadzą się przed szkołą, nie rozmawiają ze sobą.  

10) W przypadku, gdyby któryś ze zdających źle się poczuł będzie przygotowane dla 

niego izolatorium.  

 

We wszystkich pozostałych sprawach związanych z bezpieczeństwem w czasie pandemii      

( dezynfekcja pomieszczeń, procedura w przypadku podejrzenia choroby, inne zalecenia 

organizacyjne) obowiązują procedury bezpieczeństwa dla dzieci i pracowników w 

Szkole Podstawowej w Bujakowie w okresie trwania pandemii COVID-19. 

 

 

 

 


