
 

 

 

 

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM 

OBOWIĄZUJĄCE 

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W KRAKOWIE 

PODCZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

 

Materiały przygotowano w oparciu o wytyczne MEN, CKE i GIS dotyczące organizowania                               

i przeprowadzania egzaminów w roku 2020  



Sekcja 1.  
 
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.  
 

 



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.  
 
5.Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 
komórkowych, maskotek.  
 
6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający 
nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.  
 
7.  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).  
 
8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą 
 
9.  Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.  
 
10. 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.  
 

 



Sekcja 2.  
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). Zakrywanie 
ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po 
zajęciu miejsc. 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).  
 
3. 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.  
 
4. 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.  
  

5. 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).  
  
Sekcja 3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynku, 
pomieszczeń 
 

 
1. Przy wejściu do szkoły będzie wywieszona informacja: 
 
 Dotycząca objawów zarażenia korona wirusem oraz sposobów zapobiegania zarażeniu 
Zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-
epidemiologicznej 
Zawierająca adres oraz telefon najbliższego oddziału ratunkowego 
Zawierająca numery telefonów do służb medycznych 
Zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie COVID 19 
 
2. Ławki w salach ustawione są w sposób zapewniający  co najmniej 1,5 odstęp                     
w każdym kierunku. Miejsca dla członków zespołów nadzorujących są przygotowane              
z zachowaniem co najmniej 1,5 metrowych odstępów 
 



3. Członkowie zespołów nadzorujących  do niezbędnego minimum ograniczają 
poruszanie się po sali egzaminacyjnej. Konieczne jest jednak regularne nadzorowanie 
pracy zdających w pozycji stojącej. 
 
 
4. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku pozostają otwarte, tak aby 
zdający lub inne osoby uczestniczące w przeprowadzeniu egzaminu nie musiały ich 
otwierać. Wyjątek stanowi egzamin z języka obcego nowożytnego wiążący się                          
z odsłuchem nagrań oraz sytuacji, gdy sale egzaminacyjne są wietrzone. 
 
5. Sale egzaminacyjne powinny być wietrzone przed wpuszczeniem do nich uczniów, 
mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeśli pozwala na to pogoda) oraz po 
egzaminie z zapewnieniem komfortu zdającym. 
 
6. Zdający pozostawiają rzeczy osobiste w szafkach ubraniowych zlokalizowanych                    
w holu szkoły. 
 
7. Zapewniona będzie bieżąca dezynfekcja toalet 
 
8. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone będą plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem-instrukcje na temat prawidłowej 
dezynfekcji rąk. 
 
9. Wykonywane będą codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem  
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz dezynfekowania powierzchni 
użytkowych-poręczy, klamek, klawiatur, poręczy krzeseł, powierzchni płaskich. 
 
10.Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej są dezynfekowane przed i po każdym 
egzaminie. 
 
11. Dezynfekowane są klawiatury, myszki, laptopy wykorzystywane do pracy 
egzaminacyjnej. 
 
 
Sekcja 4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniach egzaminu 
 
1. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostają poinformowani o: 
 
-zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi 
-obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku bezpośredniego kontaktu                                    
z nauczycielem, wyjścia do toalety, wyjścia, wejścia z sali egzaminacyjnej, po 
zakończeniu pracy z arkuszem. 
-zakazie dotykania dłońmi okolic twarzy, a także przestrzegania higieny podczas kaszlu    
i kichania 
-konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po egzaminie. 
 
2. Uczniowie zostają wpuszczeni do sal w 2 turach: o godzinie 8:00 i 8:20. Na godzinę 
8:00 przychodzi 36 zdających, na godzinę 8:20-34 uczniów.  
 
3.   Zdający zajmują miejsce w holu szkoły z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m. 
W holu może znajdować się maksymalnie 10 osób. Następnie zdający wpuszczani są do 
sal. 



 
 
 
4. Procedury egzaminacyjne rozpoczynają się w każdej z sal o godz. 9:00 
 
Sekcja 5. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu 
nadzorującego lub u zdającego 
 
1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy 
choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego 
informuje o tym przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia 
odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym 
pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 
 
2. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu 
egzaminacyjnego, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie 
powiadamia o tym fakcie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, z którym ustala 
sposób postępowania. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zapewnia 
zastępstwo za nauczyciela, który nie może brać udziału w przeprowadzeniu egzaminu. 
Informację o zaistniałej sytuacji zapisuje się w protokole przebiegu egzaminu w sali oraz 
w protokole zbiorczym. 
 
3. W przypadku odizolowania zdającego, członka zespołu egzaminacyjnego lub innej 
osoby zaangażowanej w przebieg egzaminu przewodniczący szkolnego zespołu 
egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu lub unieważnieniu egzaminu dla 
wszystkich zdających w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie 
rozwiązanie jest niezbędne. 
 
4. W przypadku zdającego przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego 
niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów uczniów o zaistniałej sytuacji   
w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje powiatową stację sanitarno-
epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie 
ratunkowe 
 
5. Pracownicy szkoły lub członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami 
szkoły zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie 
powinni zgłaszać się do pracy. Powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie 
ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się 
stanu zdrowia zadzwonić na numery alarmowe-999 lub 112 i poinformować                                
o podejrzeniu zarażenia koronawirusem 
 
6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów 
zakażenia zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy. Zawiadamia się stacje sanitarno-
epidemiologiczną i stosuje się do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym 
poruszał się pracownik poddany jest sprzątaniu, powierzchnie dotykowe-klamki, poręcze, 
uchwyty są dezynfekowane. 
  
 
 
 
 
 



 
 

 



 

 



 

 



 

 


