Wytyczne dla uczniów – egzamin ósmoklasisty
Bezpieczeństwo w czasie pandemii
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą podlegającą
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty 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 itp.,
4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania
z przeprowadzania zajęć w dniu przeprowadzania egzaminu,
5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
telefonów komórkowych, maskotek.
6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.

7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
8. Uczniowie po przyjściu do szkoły zobowiązani są do odkażenia rąk i udania się
bezpośrednio do wskazanej sali; zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej
1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką
lub 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.
10. 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.
11. 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.

12. Przy wejściu do szkoły umieszczony będzie płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja
o obowiązkowym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren
szkoły.
13. Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na
korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod
warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy
zdającymi i członkami zespołu nadzorującego.
14. 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. Jeżeli drzwi nie mogą być otwarte, będzie zapewniona regularna dezynfekcja

klamek/uchwytów.
15. Dla każdego zdającego zostanie zapewnione miejsce, w którym będzie on mógł
zostawić

rzeczy

osobiste

–

plecak,

torbę,

kurtkę,

telefon

itp.

Zostanie

zminimalizowana możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy
z osobami odbierającymi swoje rzeczy, osoby oczekujące na oddanie lub odbiór
swoich rzeczy muszą zachowywać odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od
innych osób, zakrywanie ust i nosa).
16. Zostanie zapewniona bieżąca dezynfekcja toalet. Zostaną wywieszone plakaty
z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na
temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
17. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane przed każdym
egzaminem i po nim.
18. Na terenie szkoły zostanie wyznaczone pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki
ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku stwierdzenia nagłych objawów chorobowych.
19. Jeżeli zdający choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być
kaszel, katar lub łzawienie, obowiązany on jest powiadomić o tym fakcie szkołę.
Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie
interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów
„niepokojących”.

20. Przed rozpoczęciem egzaminu 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.
5) zakazie pożyczania przyborów piśmienniczych.
21. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
22. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy
choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego
informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia
odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości
od innych osób.
23. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu
nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu
przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym
miejscu,
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przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie
wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
24. W przypadku konieczności izolacji niepełnoletniego zdającego, niezwłocznie
powiadamia się 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.

