
 

 

 

Informacje dla przewodniczącego zespołu nadzorującego                        

oraz członków zespołu nadzorującego. 
 

 
(ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19W CZASIE PRZEPROWADZANIA 
EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KORNELA 
MAKUSZYŃSKIEGO W OPOLU LUBELSKIM) 

 

Podstawa prawna: Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. 
egzaminów opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji 

Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

*informacje do przekazania zdającemu przed egzaminem. 

I. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzeniu 

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. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 
komórkowych, maskotek. 

4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów - długopis (lub pióro)                      
z czarnym tuszem (atramentem). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy 
zdający powinien mieć linijkę.  

5. 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. 
 

I. EGZAMIN –środki bezpieczeństwa.  

 

1. Dyrektor szkoły w dniu 10.06.2020r. przekazuje wychowawcom a wychowawcy 
zdającym informację o godzinie i miejscu stawienia się w szkole przed rozpoczęciem 
egzaminu w danym dniu. 

2. Zdający:  

a) w pierwszym i drugim(egzamin z języka polskiego i matematyki) dniu egzaminu 
mają obowiązek stawić się w szkole:  

• zdający w sali gimnastycznej przy wejściu do szkoły na segmencie D (segment 
sportowy) – o godzinie 07.50 



• zdający w świetlicy oraz w sali A1 (z dostosowaniami)  przy wejściu głównym 
do szkoły (od strony ORLEN – u) – o godzinie 08.00 

b) w trzecim dniu egzaminu(egzamin z języka angielskiego)mają obowiązek stawić się: 

• grupy zdająca egzamin w sali świetlicy szkolnej, stołówce i sali A1 przy 
wejściu głównym (od strony ORLEN-u) o godzinie 07.50, 

•  grupy zdające w salach lekcyjnych na segmencie E przy wejściu bocznym na 
segment E (od strony boisk szkolnych) o godzinie  08:00, 

• grupy zdające w salach na segmencie C przy wejściu do szkoły na segmencie 
D (segment sportowy) o godzinie 08.00. 

3. Nauczyciele dyżurujący wpuszczają do szkoły zdającychw wyznaczonych 
miejscach: 

a) dopilnowują, by zdający zdezynfekowali ręce płynem dezynfekującym, 
b) następnie kierujązdających dosal egzaminacyjnych, (jeśli zaistnieje taka 

konieczność,wskazują miejsce, gdzie zdający może pozostawić okrycie wierzchnie). 
c) zadbają o zachowanie dystansu społecznego – co najmniej 1,5 m pomiędzy zdającymi 

oraz o to, by mieli zakryte usta i nos, 
d) poinformują zdających, żesą zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia 

miejsca w sali egzaminacyjnej.  
4. Członkowie zespołu nadzorującego: 
a) nadzorują wchodzenie uczniów do sali egzaminacyjnej,  
b) dokonują czynności organizacyjnych: losują stolik ( w obecności zdającego losuje 

przewodniczący zespołu), 
c)  proszą o zdezynfekowanie rąk,  
d) sprawdzają, czy zdający posiadają niezbędne przybory szkolne,  
e) wskazują wylosowane przez zdającego miejsce do zajęcia. 

5. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu 
nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu 
zweryfikowania tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-
metrowego odstępu). 

6. *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 ( w trakcie czynności organizacyjnych) 

• wychodzi do toalety 

• kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 
egzaminacyjnej. 

7. Członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy, nauczyciele wspomagający, 
podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej mają zakryte usta i nos. Mogą odsłonić 
twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu 
niezbędnego odstępu. 

8. *Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących 
zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi 
b) 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 



c) 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 

d) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających               
po zakończonym egzaminie. 

9. *Zdający może opuścić na stałe salęegzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę                          
z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas 
zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem 
egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający 
nie opuszczają sali egzaminacyjnej.  

10. *Opuszczanie sali przez zdających ma następować według ściśle zachowanych 

procedur:  

a) Zdający chęć opuszczeniasali musi zgłosić przez podniesienie ręki. 
b) W chwili otrzymania zgody od członka komisji nadzorującej ma obowiązek 

założenia maseczki/przyłbicy i opuszczenia sali egzaminacyjnej. 
c) W sytuacji powrotu zdającego na salę egzaminacyjną (w maseczce lub 

przyłbicy) zdający jak i członek komisji nadzorującej mają obowiązek 
zdezynfekowania rąk. 

d) Jeżeli egzamin w danym dniu został zakończony, niezwłocznie opuszcza teren 
budynku szkoły(wyznaczonym wejściem) a następnie teren szkoły 

11. *Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego ma 
obowiązek poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między 
sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie,                   
a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. 

12. 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). 

13. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane                              
w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać 
ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, 
która nie utrudnia oddychanie. 

 

II. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni budynków i 

pomieszczeń.  

 

1. W każdej sali egzaminacyjnej zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk i 
informacja na temat prawidłowego dezynfekowania rąk. 

2. Ławki w sali egzaminacyjnej zostaną ustawione w taki sposób, aby pomiędzy 
zdającymi zachowany był co najmniej 1,5 – metrowy odstęp w każdym kierunku. 

3. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego zostaną przygotowane z zachowaniem 
co najmniej 1,5 - metrowego odstępu od zdających oraz o 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).  

4. Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek do niezbędnego minimum 
ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej.  

5. Drzwi do poszczególnych sal egzaminacyjnych będą otwarte. Wyjątek stanowią: 
a) egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze 

słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD 
b) sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone tak, aby nie tworzyć 

przeciągów. 
6. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających. 
7. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej zostaną zdezynfekowane przed i po każdym 

egzaminie.  
1. Dezynfekcji poddane będą również: 

a) odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu z języka 
obcego nowożytnego 

b) przybory piśmiennicze, które szkoła zapewni dla zdających, którzy zapomnieli 
przynieść je na egzamin.  
 

III. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu. 

1. 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”. 

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

3. O przyjętych rozwiązaniach/ procedurze dotyczących organizacji egzaminy z 
uwzględnieniem zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 należy poinformować 
zdających oraz ich rodziców/prawnych opiekunów do dnia 12.06.2020r. – odpowiedni 
wpis w dzienniku. 

 
IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członków zespołu 

egzaminacyjnego lub zdającego.  

 

1. 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 w salach do tego przeznaczonych: 

a) Język polski i matematyka: 

• Hala sportowa - izolatka sala 31 

• Świetlica - izolatka – pokój stomatologa 

• Sala A 1 - pokój pielęgniarki 
b) Język angielski: 

• jadalnia- izolatka - pokój stomatologa (segment A) 



• świetlicy i A1- izolatka - pok. pielęgniarki (segment A) 

• sala 222 - izolatka  sala 223 (segment C) 

• sala  326 - izolatka sala 327 (segment C) 

• sala 117 - izolatka sala 219 (segment E) 

• sala 216 -  izolatka  sala 217 (segment E) 
2. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu 

egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


