PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZOWANIE I
PRZEPROWADZENIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU
SZKOLNYM 2019/2020 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 9
W RYBNIKU W DNIACH OD 16-18 CZERWCA 2020 R.

Na podstawie: wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych, ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
I. 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. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych tj. czarny
długopis z niezmazywanym wkładem oraz linijka na egzamin z matematyki. Zdający nie
mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
7. Rodzic/Prawny opiekun jest zobowiązany do wydrukowania i podpisania Oświadczenia
dla Rodzica/Prawnego opiekuna (w osobnym pliku). Oświadczenie uczeń przynosi
w pierwszym dniu egzamin.
II. 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), 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 zachowa
nie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia 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. 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).
5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką,
przyłbicą, mogą 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. Rodzic/Prawny opiekun zobowiązany jest
poinformować o tym fakcie szkołę do 29 maja 2020 r.
6. Do zdających należy unikanie tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu, oraz po jego zakończeniu.
7. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem)
najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy 3
z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający
skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej
8. Zdający, proszeni są, aby po egzaminie nie gromadzili się przed szkołą i niezwłocznie udali
się do domu.
III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u zdającego egzamin.
1. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu
nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego
zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego przejawiającego objawy

choroby w odrębnym pomieszczeniu (gabinet higienistki) z zapewnieniem minimum 2 m
odległości od innych osób.
2. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych
opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje
właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu
zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga
interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu
transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
3. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu z przyczyn zdrowotnych lub epidemicznych
(uczeń przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo
sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych) przerwania egzaminu
z powodu podejrzenia zakażenia zdający ma możliwość zdawania egzaminu w terminie
dodatkowym (od 7-9.07.2020r.).
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