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I.  Informacje ogólne 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (nauczyciel, zdający, inny 

pracownik szkoły).  

2. Zdający zobowiązany jest okazać i zostawić członkowi zespołu nadzorującego 

oświadczenie wypełnione i podpisane przez rodzica/ opiekuna prawnego  

– załącznik nr 1.  

3. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu 

egzaminu nie może przyjść́ 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. 

4. Rodzic/ prawny opiekun nie może wejść razem z dzieckiem na teren szkoły (wyjątek 

dotyczy uczniów, którzy wymagają pomocy, np. w poruszaniu się)  

5. W dniach 16.06. – 18. 06. 2020 roku w placówce nie będą prowadzone zajęcia 

dydaktyczne oraz opiekuńcze – dotyczy Szkoły Podstawowej.  

6. Na terenie placówki w dniu egzaminów mogą przebywać: 

zdający, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, służby medyczne, przedstawiciele 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny.  

7. Zdający będą wpuszczani na teren szkoły głównym wejściem. 

8.  Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły do 

15.06.2020 r. 

9. Zdający nie przynoszą zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych, maskotek.  

10.  Zdający przynoszą na egzamin własne przybory piśmiennicze, linijkę itp.  

11.  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.  

12.  Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Zdający przynosi własną wodę w butelce      

pozbawionej etykiet.  

13.  Zdający będą wchodzić do szatni pojedynczo  Każdy zdający otrzyma worek foliowy, 

w który będzie zobowiązany schować wszystkie rzeczy, które zostawia w klasie. 

  

II.  Środki bezpieczeństwa osobistego 

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują̨ 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.  

2. Na teren szkoły mogą̨ wejść́ wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 

jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, 

które ze względów zdrowotnych nie mogą̨ zakrywać́ ust i nosa maseczką).  

3. Członek zespołu nadzorującego może poprosić́ zdającego o chwilowe odsłonięcie 

twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie 

co najmniej 1,5-metrowego odstępu).  

4. Zdający zobowiązani są zakrywać́ usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) 

zdający ma obowiązek ponownie zakryć́ 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 i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, podczas 

poruszania się̨ po sali egzaminacyjnej powinni mieć́ zakryte usta i nos. Mogą̨ odsłonić́ 
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twarz, kiedy obserwują̨ przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu 

niezbędnego odstępu.  

6. Losowania numeru stolika przeprowadza członek zespołu nadzorującego w obecności  

zdającego z zachowaniem dystansu wynoszącego co najmniej 1,5 m. 

 

III.  Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń́ 

 

1. Zdający ma obowiązek poddania się zmierzeniu temperatury. W przypadku 

stwierdzenia u ucznia temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza lub objawów 

chorobowych (kaszel, duszności) zostaje wdrożony sposób postępowania opisany  

w załączniku nr 2.  

2. Zdający po wejściu do placówki zobowiązani są do odkażenia rąk płynem  

do dezynfekcji, jeżeli istnieją przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków  

do dezynfekcji, natychmiast należy je umyć ciepłą wodą i mydłem. 

3. Zdający po wejściu do szkoły zobowiązani są do zachowania dystansu wynoszącego  

co najmniej 1,5 m  

4. Płyn do dezynfekcji rąk będzie dostępny w każdej sali egzaminacyjnej wraz  

z informacją na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.  

5. Zdający zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń Nauczycieli. 

6. Ławki w sali egzaminacyjnej będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi 

zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. 

7. Ławki, krzesła, sprzęt komputerowy (dotyczy dostosowań) w sali egzaminacyjnej 

będą dezynfekowane przed i po każdym egzaminie. 

8. Po zakończeniu egzaminu uczniowie:  

- opuszczając budynek szkoły,  

- nie gromadzą się przed budynkiem,  

- kierują się w stronę domu. 

9. Uczniowie wrażeniami z egzaminu dzielą ze sobą przy pomocy komunikatorów.  

 

IV. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

 

1. Rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy  

do 15.06.2020 r., że zdający choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami 

mogą̨ być́ kaszel, katar lub łzawienie.  

2. Wychowawca przekazuje niezwłocznie informację do Przewodniczącego Zespołu 

Egzaminacyjnego.  

3. PZE informuje poszczególnych przewodniczących zespołów nadzorujących.   

 

 

……………………  
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Załącznik nr 1  

do wewnętrznej procedury dotycząca organizacji egzaminu ósmoklasisty  

w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lubzinie 

epidemii COVID-19 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja, ................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) 

będący rodzicem/ opiekunem 

prawnym ....................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko dziecka)  

Wyrażam zgodę̨ na pomiar temperatury ciała dziecka. 
 

Przyjmuję do wiadomości: 

1) Konieczność pilnego odebrania dziecka ze szkoły w przypadku pojawienia się  

u niego niepokojących objawów choroby; 
 

2) Konieczność zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę ̨ nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły; 
 

3) Konieczność wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało ze sobą ̨ do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów; 
 

4) Konieczność wyposażenia dziecka w przybory szkolne tak aby uniemożliwić mu pożyczanie 

przyborów od innych dzieci; 
 

5) Konieczność regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikania 

dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie, 

odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania); 
 

6) Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej  

z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) szkoła jest administratorem danych osobowych. 

 

Oświadczam, że: 

1. Moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną; 
2. W domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;  
3. Celem zapewnienia szybkiej komunikacji ze szkołą podaję poniższe dane kontaktowe:  
.......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................; 

/imię  nazwisko/ telefon kontaktowy ojca i matki/  
4) Jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności związanych z 

przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób  

w jednym czasie i miejscu; 

5) Zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w szkole w okresie stanu 

epidemii;  
6) Podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że fałszowanie 

dokumentów, poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie dokumentu 

poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej. 

............................................................................... 
data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2  
do wewnętrznej procedury dotycząca organizacji egzaminu ósmoklasisty  

w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Lubzinie 

na czas epidemii COVID-19 

 
 
 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA 
 

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA U DZIECKA OBJAWÓW ZAKAŻENIA 

WIRUSEM SARS-COV-2 PODCZAS POBYTU W PLACÓWCE 
 
 

 

1. Wyznacza się salę Gabinet Higienistki , jako odrębne pomieszczenie, w którym można 

odizolować ucznia/uczennicę, w przypadku wystąpienia u niego w czasie przebywania 

w placówce objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS-COV-2. Izolatka 

zostaje wyposażona w środki ochrony (stroje ochronne – fartuchy, maski, przyłbice, 

rękawice) oraz płyn dezynfekujący. 
 

2. W przypadku zauważenia u dziecka pozostającego pod opieką placówki 

niepokojących objawów chorobowych, takich jak: gorączka powyżej 37 stopni Celsjusza, 

kaszel, duszności, należy natychmiast zawiadomić dyrektora placówki, który wyznacza osobę 

do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce i o zaistniałej sytuacji powiadamia stację 

sanitarno – epidemiologiczną, rodziców dziecka oraz organ prowadzący. 
 

3. Dziecko pod opieką wyznaczonej przez dyrektora placówki osoby pozostaje w izolatce 

do czasu przyjazdu rodziców. Osoba wyznaczona zobowiązana jest do założenia stroju 

ochronnego i do zachowania 2 m odległości od dziecka. W izolatce w tym czasie nie może 

przebywać inna osoba. 
 

4. Po przyjeździe rodziców dziecko zostaje przekazane pod ich opiekę. 
 

5.   Rodzice podejmują wszelkie decyzje o dalszym postępowaniu w porozumieniu  

z dyrektorem placówki, stosując się ściśle do instrukcji i poleceń wydawanych przez 

pracowników stacji sanitarno–epidemiologicznej. 

 

6. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, należy poddać gruntownemu 

myciu i dezynfekcji. 
 
 
 

 

……………………. 
 

Podpis pracownika 
 

    


