
 
 

Informacja dla ucznia 
 

(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. 

 

I. Informacje ogólne. 
 

1. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów - długopis (lub pióro)                      

z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań 

(odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć 

linijkę.  

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

z wodą. 
 

II. Środki bezpieczeństwa osobistego. 
 

1. Obowiązuje całkowity zakaz tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed 

salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu: 

2. Uczniowie: 

a) w pierwszym i drugim dniu egzaminu stawicie się w szkole według 

schematu:  

• 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 egzaminutj. j. angielski -stawicie się w szkole według schematu: 

• grupy zdające 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. Na teren szkoły możesz wejść wyłącznie 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. 

4. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 

egzaminacyjnych.  

5. Przy wejściu do szkoły zdezynfekuj ręce płynem dezynfekującym. Jest to czynność 

obowiązkowa. 

6. Wykonuj polecenia podane przez nauczyciela dyżurującego, a przy wejściu do sali 

egzaminacyjnej członka zespołu nadzorującego. 

7. Będziesz miał możliwość pozostawienia okryć wierzchnich w wyznaczonych                        

i odpowiednio przygotowanych miejscach– otrzymasz podpisany jednorazowy worek, 

w którym umieścisz okrycie. 



8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej  zachowuj odpowiedni odstęp 

(co najmniej1,5m) oraz miej zakryte usta i nos. 

9. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego 

może poprosić cięo chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania twojej 

tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej1,5-metrowego odstępu). 

10. Jesteś zobowiązany do zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej. 

11.  Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) masz obowiązek 

ponownie zakryć usta i nos,(przypomni ci o tym także przewodniczący zespołu 

nadzorującego),  kiedy:  

a) podchodzi do ciebie nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane  pytanie                                       

(w trakcie czynności organizacyjnych), 

b) wychodzisz do toalety, 

c) kończysz pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzisz z sali 

egzaminacyjnej. 

12. Jeżeli uznasz to za właściwe – możesz mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, 

nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 

13. Przed rozpoczęciem egzaminu  zostaniesz poinformowany  o obowiązujących 

zasadach bezpieczeństwa: 

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. 

14. Możesz opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończyłeś pracęz arkuszem) 

najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z 

arkuszem.  

15. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli skończyłeś 

pracę z arkuszem egzaminacyjnym)nie możesz już opuścić sali egzaminacyjnej.  

16. Opuszczanie sali będzie następować według ściśle zachowanych procedur:  

a) chęć opuszczeniasali musisz zgłosić przez podniesienie ręki. 

b) w chwili otrzymania zgody od członka komisji nadzorującej maszobowiązek założenia 

maseczki/przyłbicy i opuszczenia sali egzaminacyjnej. 

c) w sytuacji powrotuna salę egzaminacyjną, masz ponowny obowiązek 

zdezynfekowania rąk. 

d) jeżeli egzamin w danym dniu został zakończony, niezwłocznie opuszczasz teren 

budynku szkoły (wejściem, którym wszedłeś na egzamin) a następnie teren szkoły. 

17. Wrażeniami po egzaminie podziel się z kolegami i koleżankami wykorzystując media 

społecznościowe, komunikatory, telefonicznie, by uniknąć spotkań w grupie, np. przy 

wejściu do szkoły. 


