
Procedura organizowania i przeprowadzania w 2020 r. 

egzaminu ósmoklasisty w trakcie pandemii COVID-19 

w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera 

w Połajewie 

 

1. Cel procedury: 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie: 

1) Organizacji i przeprowadzenia w dniach 16,17,18 czerwca 2020 r. egzaminu 
dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie. 

2) Higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni. 

2. Zakres procedury: 

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej im. 
Arkadego Fiedlera Połajewie, rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas VIII 
oraz wszystkich pracowników szkoły. 

3. Informacje ogólne: 

Procedura organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty została 
opracowana  zgodnie z: 

- Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1481, ze zm.) 

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.  
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 
Ósmoklasisty (Dz.U. z 2017r. poz. 1512, ze zm.) 

- Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 
r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu 
gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku (aktualizacja z 20 maja 
2020 r.) 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. poz.780, 29.04.2020 z póź. zm.). 



- Wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2020  r. 
egzaminu ósmoklasisty. 

4. Organizacja egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Arkadego 
Fiedlera w Połajewie w trakcie pandemii COVID–19: zdający oraz inne osoby 
biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu. 

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,  osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi 
oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu  
(np. komputery, sprzęt medyczny), 

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) pielęgniarka szkolna. 

5. 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. 

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę 
z wodą. 

7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. 



5. Środki bezpieczeństwa osobistego podczas egzaminu w Szkole 

Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Połajewie trakcie pandemii COVID–19: 

1). Czekając na wejście do szkoły, zdający zachowują odpowiedni odstęp 
 (co najmniej 2,0 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

2). Przed wejściem na teren szkoły każdy uczeń zobowiązany jest zdezynfekować 
dłonie oraz poddać się pomiarowi temperatury ciała. 

3). Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem 
(maseczką, 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 przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sal egzaminacyjnych 
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). 

4).  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: 

• podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego 
pytanie 

•  wychodzi do toalety 
• kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 

egzaminacyjnej. 

5). Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu 
nadzorującego, obserwatorzy 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. 

6). 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 (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). 

 



6. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynku, 

pomieszczeń. 

1. Przy wejściu do szkoły umieszczono informację: 

1) dotyczącą 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 (800 190 590). 

2. Przy wejściu do szkoły umieszczono płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie 
alkoholu, min. 60%) oraz informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez 
wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. 

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

4. Egzamin zostanie przeprowadzany w salach lekcyjnych nr 11 i nr 16. 

5. Ławki w salach egzaminacyjnych zostaną ustawione w taki sposób, aby 
pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym 
kierunku. 

6. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również zostaną przygotowane z 
zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od 
pozostałych członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują 
zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego 
są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). 

7. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum 
ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak 
regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. 

8. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, aby 
zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały 
ich otwierać. Wyjątek stanowi egzamin z języków obcych nowożytnych w 
zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest 
nagranie z płyty CD. 



9. Sale egzaminacyjne będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, 
mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwali oraz 
na zewnątrz budynku nie będzie panował zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, 
dbając o zapewnienie komfortu zdających. 

10. Dla każdego zdającego będzie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł 
zostawić rzeczy 

osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Będzie to sala szkolna nr. 14 i 12,  
w której zdający będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod zamknięciem. 

11. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. 

12. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty  
z zasadami prawidłowego mycia rąk.  

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

14. Przeprowadzając dezynfekcję, będą ściśle przestrzegane zalecenia 
producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz ściśle 
przestrzegany czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 
przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 
służących do dezynfekcji. 

15.Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostaje 
odizolowany w wyznaczonym miejscu (izolatka) z zapewnieniem min. 2 m 
odległości od innych osób i niezwłocznie zostają powiadomieni 
rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

7. Procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu. 

1. Członkowie zespołów nadzorujących przejdą szkolenie z zasad dotyczących 
bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego 
zespołu egzaminacyjnego. 

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego poinformuje 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. Paczka z materiałami egzaminacyjnymi  będzie odebrana od kuriera  
i otwierana w rękawiczkach a także przetarta szmatką z płynem dezynfekującym. 

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

5. Przed rozpoczęciem zdający zostaną poinformowani 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. Zabrania się tworzenia grup zdających przed szkołą oraz przed salą 
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

7. Opracowano „Procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia w 
trakcie pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera  
w Połajewie ( Załącznik Nr1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr. 1 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

w trakcie pandemii COVID-19 

w Szkole Podstawowej  im. Arkadego Fiedlera w Połajewie 

1. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać  
w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją epidemiologiczną, oddziałem 
zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 
112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2.  Na holu głównym przy wejściu do szkoły umieszczono numery potrzebnych 
telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

3. Po otrzymaniu od rodziców/opiekunów prawnych informacji o wystąpieniu 
niebezpiecznej choroby zakaźnej u dziecka należy powiadomić o tym fakcie 
dyrektora placówki. 

4. W przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia na terenie placówki należy 
powiadomić o tym fakcie dyrektora placówki. 

5.  Należy przeprowadzić rozmowę z uczniem dotyczącą objawów złego 
samopoczucia. 

6. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad uczniem 

( w wyznaczonym do tego miejscu – izolatce (sala sensoryczna), z zachowaniem 
zasad szczególnej ostrożności – minimum 2 metry odległości), poinformowania 
(wezwania) rodziców/opiekunów prawnych i czekania na ich przyjazd. 

7. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń poddaje się gruntownemu 
sprzątaniu oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe ( klamki, poręcze, 
uchwyty itp.). 

8. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie 
odsuwa się go od pracy. 

Wstrzymuje się przyjmowanie do szkoły kolejnych uczniów. 



9. Dyrektor powiadamia właściwą miejscowo stację sanitarno – 
epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

10. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik poddaje się 
gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe ( klamki, 
poręcze, uchwyty itp.). 

11. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w pozostałych 
częściach placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 

12. Stosuje się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na 
stroniegov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które 
miały kontakt z zakażonym. 

13. Dyrektor powiadamia Organ Prowadzący Szkołę Podstawową im. Arkadego 
Fiedlera w Połajewie oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu o zagrożeniu 
epidemiologicznym w placówce. 

 

Lucyna Stolcman  

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Arkadego Fiedlera w Połajewie 

 


