
Szanowni Rodzice, Drodzy Ósmoklasiści 

W związku ze zbliżającym się terminem egzaminu ósmoklasisty, który 

odbędzie się w dn. 16 – 18 czerwca 2020 roku, na podstawie wytycznych CKE, 

MEN i GIS, została opracowana „Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca 

organizowania i przeprowadzania  egzaminu ósmoklasisty w związku z zapobieganiem i 

przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie”. 

Proszę o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej procedurą. 

Bożena Zembik – dyrektor szkoły 

 

 

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

DOTYCZĄCA ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA 

 EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 

NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE 

 

 

WYPIS 

Podstawa prawna: 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych 
rozwiązao w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. 2020 poz.493). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 
poz.780). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązao w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 781). 

5. Wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego. 

 

§ 1. 

Termin egzaminu ósmoklasisty 

 

1. Egzamin z języka polskiego odbędzie się 16 czerwca 2020r. (wtorek) o godz. 9.00 

2. Egzamin z matematyki odbędzie się 17 czerwca 2020r. (środa) o godz. 9.00 

3. Egzamin z języka obcego nowożytnego odbędzie się 18 czerwca 2020r. (czwartek) o godz. 

9.00 



 

§ 2. 

Zdający i inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu 

ósmoklasisty 

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,  nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu 

egzaminu składa oświadczenie  (załącznik nr 1) a zdający dodatkowo jednorazowo 

zgodę na mierzenie temperatury (załącznik nr 2).  

4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem 

sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

1) zdający 

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów 

nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania  

i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu  

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję, obsługę szatni itp. 

4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej 

wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów, przedstawicieli 

mediów. 

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych: 

długopisu z czarnym wkładem lub pióra z czarnym tuszem,  linijki. Zdający nie 

mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

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

(pojemność do 0,5 l). 

8. 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. 

 

§ 3. 

Środki bezpieczeństwa osobistego 

1. Czekając na wejście do szkoły i do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 



2. 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). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem 

sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających . 

3. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu  

nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu 

zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co 

najmniej1,5-metrowego odstępu). 

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

egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej i w trakcie egzaminu 

zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby sprawdzić poprawność kodowania prac, 

2) wychodzi do toalety, 

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, 

obserwatorzy, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej mają zakryte usta i 

nos oraz mają założone rękawiczki. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg 

egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu. 

6. 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  lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc  

(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w 

przeprowadzanie egzaminu w danej sali). 

7. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, 

mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, 

przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji 

minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz 

zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. 

8. Jeżeli zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać  

ust i nosa, ma obowiązek zgłoszenia tego faktu  dyrektorowi szkoły nie później niż 

do 29 maja 2020 r. 

9. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji 

egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji 

egzaminacyjnej 

10. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w 

przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych  nie mogą zakrywać 

ust i nosa za pomocą maseczki, używają – kiedy jest to konieczne –przyłbicy, która 

nie utrudnia oddychania. 

 

§ 4. 

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w dniu egzaminu dla zdających 



1. Uczniowie przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną unikają tworzenia się grup 

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

2. Obowiązuje zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi. 

3. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

telefonów komórkowych, maskotek. 

4. Uczniowie klasy VIII A przychodzą do szkoły o godzinie 8.30, wchodzą wejściem 

głównym, kierując się do wejścia na halę sportową i stosują się do zapisów w § 3 

niniejszej procedury.  

5. Uczniowie klasy VIII B przychodzą do szkoły o godzinie 8.45, wchodzą bocznym 

wejściem na korytarz przy hali sportowej i stosują się do zapisów w § 3 niniejszej 

procedury. 

6. Rzeczy osobiste  (plecak, torbę, kurtkę, telefon ) zdający zostawiają w szatni przy sali 

egzaminacyjnej. 

7. Uczniowie losują numer stolika, zostawiają w wyznaczonym miejscu oświadczenie i 

zgodę,  a następnie  zajmują miejsce zgodnie z wylosowanym  numerem. 

8. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają salę egzaminacyjną zgodnie z 

harmonogramem przedstawionym zdającym przez przewodniczącego zespołu 

nadzorującego. 

 


