
 
 

Informacja dla rodzica 
 

(ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 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. 

 

I. Informacje ogólne: 
 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający zdrowybez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Zdający 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 mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. 

5. Zdający będą mieli możliwość pozostawienia okryć wierzchnich w wyznaczonych                        

i odpowiednio przygotowanych miejscach – otrzymają jednorazowe worki, w którym 

umieszczą okrycia. 

6. 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.  

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę                  

z wodą. 

8. 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) – prosimy o 

zapewnienie swojemu dziecku w/w środków ochrony. 

9. Na terenie szkoły należy bezwzględnie zachować  co najmniej 1,5 m odstęp. 

10. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający będą poinformowani o obowiązujących 

zasadach bezpieczeństwa, 
 

II.  Środki bezpieczeństwa podczas egzaminu: 
 

1. W celu uniknięciatworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną, przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu, uczniowie: 

a) w pierwszym i drugim dniu egzaminu mają 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) trzecim dniu egzaminu 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. 

2. Przy wejściu do szkoły będzie umieszczony płyn oraz informacja oobligatoryjnym 

korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. 

3. W każdej sali egzaminacyjnej zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk i 

informacja na temat prawidłowego dezynfekowania rąk. 

4. Ławki w sali egzaminacyjnej zostaną ustawione w taki sposób, aby pomiędzy 

zdającymi i  członkami zespołu nadzorującego zachowany był co najmniej 1,5 – 

metrowy odstęp w każdym kierunku. 

5. Sale egzaminacyjne będą przewietrzane przed wpuszczeniem do nich zdającychoraz 

po egzaminie.. 

6. Zdających będą mieli możliwość pozostawienia okryć wierzchnich w wyznaczonych i 

odpowiednio przygotowanych miejscach w szkole – każdy zdający otrzyma podpisany 

jednorazowy worek na okrycie wierzchnie. 

7. Szkoła zapewnia bieżącą dezynfekcję toalet (po każdym skorzystaniu przez uczniów 

lub inne osoby), nie rzadziej niż co godzinę.  

8. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej zostaną zdezynfekowane przed i po każdym 

egzaminie.  

9. 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.  

10. Zostaną wyznaczone  pomieszczenia, w których będzie można odizolować osobę w 

przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, (wyposażona m.in. w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący).  

 

III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u zdającego. 
 

1. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu 

nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego 

zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego w wyżej 

wymienionych salach do tego przeznaczonych.  

2. Niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji 

w celu pilnego odebrania go ze szkoły. 

3. Informuje właściwą powiatową stację sanitarno - epidemiologiczną, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.  

4. 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. 

 

 
 


