
Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie 

Szkoły Podstawowej w Bulowicach

 w okresie epidemii COVID-19 w czasie egzaminu ósmoklasisty 2020

1. CEL PROCEDURY
Celem  niniejszej  procedury  jest  ustalenie  sposobu  postępowania  dla  zapewnienia
bezpiecznego i higienicznego przebiegu egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

2. ZAKRES PROCEDURY
Niniejsza procedura dotyczy wszystkich uczniów zdających egzamin ósmoklasisty w roku
szkolnym  2019/2020,  przewodniczącego/zastępcę  szkolnego  zespołu  egzaminacyjnego,
nauczycieli  pracujących  w  zespołach  nadzorujących,  nauczycieli  wspomagających,
pracowników administracji  -  obsługi,  wszystkie  osoby przebywające  na teranie  Szkoły w
trakcie trwania epidemii COVID-19.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1) Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią pracowników jest Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bulowicach.
2) W Szkole  stosuje  się  wytyczne  Głównego Inspektora  Sanitarnego,  Ministra  Zdrowia,

Ministra Edukacji Narodowej, oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
3) Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły zobowiązani są do zapoznania z procedurą,

która zostanie przesłana przez mobidziennik oraz udostępniona w sekretariacie Zespołu.
4) Rodzice dziecka są zobowiązani do podpisania oświadczenia, w którym oświadczają, że

dziecko przystępujące do egzaminu .

4.  ZASADY  POSTĘPOWANIA  NA  TERENIE  SZKOŁY   W  CZASIE
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

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 uczestniczącą w przeprowadzaniu egzaminu
nie może przyjść na egzamin, jeśli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w
izolacji  w  warunkach  domowych  albo  sama  jest  objęta  kwarantanną  lub  izolacją
domową.

3) Podczas egzaminu w szkole przebywać mogą wyłącznie: zdający, członkowie zespołów
nadzorujących,  obserwatorzy,  przewodniczący  i  zastępca  szkolnego  zespołu
nadzorującego,  pracownicy  administracji  i  obsługi,  pielęgniarka  szkolna,  pracownicy
odpowiednich służb medycznych, jeżeli wystąpi taka potrzeba. 

4) Zdający  nie  powinni  wnosić  na  teren  szkoły  zbędnych  rzeczy  np.  telefonów
komórkowych, maskotek. 

5) Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych ( długopisu
lub pióro z czarnym tuszem, linijki ).  

6) Uczniowie  przychodzą  do  szkoły  o  określonej  godzinie,  która  zostaje  przesłana  do
rodziców oraz uczniów za pomocą mobidziennika. 
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7) Uczniowie  wchodzą  do  szkoły  ściśle  określonymi  wejściami.  Informacja,  którym
wejściem uczeń może wejść do szkoły zostaje przesłana do rodziców oraz uczniów za
pomocą mobi dziennika.   Czekając na wejście do szkoły albo do sali  egzaminacyjnej
zdający zachowują odpowiedni dystans ( min. 1,5m ) oraz mają zakryte usta i nos. 

8) Przed wejściem do szkoły każdy uczeń dezynfekuje dłonie.
9) Po wejściu do budynku szkoły uczniowie bezzwłocznie udają się do sali w której będzie

przeprowadzany egzamin.  O numerze  sali  rodzice,  uczniowie  zostaną  poinformowani
przez egzaminem za pomocą  mobidziennika.

10) Na  teren  szkoły  mogą  wejść  tylko  i  wyłącznie  osoby  z  zakrytymi  ustami  i  nosem.
Zakrywanie  ust  i  nosa  obowiązuje  na  terenie  całej  szkoły  za  wyjątkiem  sal
egzaminacyjnych, po zajęciu miejsc przez zdających. 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 najmniej 1,5 metrowego dystansu ).

11) Zdający  są  zobowiązani  zakrywać  usta  i  nos  do  momentu  zajęcia  miejsca  w  sali
egzaminacyjnej,  Po  zajęciu  odpowiedniego  miejsca  zdający  ma  obowiązek  ponownie
zakryć 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. 

12) W  2020  r.  losowanie  numerów  stolików  na  egzaminie  ósmoklasisty  przeprowadza
przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności
zdającego. 

13) Przewodniczący,  zastępca  przewodniczącego  zespołu  egzaminacyjnego,  członkowie
zespołów nadzorujących, obserwatorzy, nauczyciele wspomagający podczas poruszania
się  po budynku   szkoły,  sali  egzaminacyjnej  powinni  mieć  zakryte  usta  i  nos.  Mogą
odsłonić twarz dopiero gdy rozpocznie się właściwa część egzaminu, przy zachowaniu
niezbędnego odstępu, 

14) Zarówno zdający jak i  członkowie zespołu nadzorującego mogą (  jeżeli  uznają to  za
właściwe) mieć zakryte usta i nos w trakcie trwania egzaminu, nawet po zajęciu miejsca
przy stoliku, stanowisku egzaminacyjnym. 

15) Członkowie  zespołu  nadzorującego  podczas  czynności  organizacyjnych  oprócz
zakrywania twarzy i nosa są zobowiązani do założenia rękawiczek jednorazowych. 

16) Przewodniczący  zespołu  nadzorującego  przez  rozpoczęciem  egzaminu  informuje
zdających o:
- zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, 
-  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,
- niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu a także przestrzeganie
higieny kaszlu i oddychania,
-  konieczności  zachowania  odpowiedniego  dystansu  od  innych  po  zakończonym
egzaminie. 

17)  Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną ( jeżeli zakończył pracę z arkuszem )
       najpóźniej  na 15 minut przed czasem wyznaczonym na czas zakończenia pracy z   
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       arkuszem. W ciągu   ostatnich 15 minut przez zakończeniem pracy egzaminu ( nawet
jeżeli   
       zdający skończył    pracę z arkuszem egzaminacyjnym ) zdający nie opuszczają sali   
       egzaminacyjnej.
17) W  przypadku  zdającego,  który  przystępuje  do  egzaminu  korzystając  z  pomocy

nauczyciela  wspomagającego,  musi  być  również  zachowany  dystans  min.  1,5  metra
pomiędzy zdającym a nauczycielem. Jeżeli zdający ma trudności w komunikacji i przy
zachowaniu  wspomnianego  dystansu  występują  problemy  ze  zrozumieniem  mowy,
odstęp  można  zmniejszyć  do  niezbędnego  dla  zrozumienia  wypowiedzi  zdającego,  z
zachowaniem innych środków ochrony ( np. wykorzystanie przyłbic zamiast maseczek).

18) Jeżeli  zdający  lub  członek  zespołu  nadzorującego  przejawia  niepokojące  objawy
choroby, 
przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o 
tym przewodniczącego zespołu nadzorującego, który zapewnia odizolowanie zdającego
lub innej osoby przejawiającej objawy chorobowe w odrębnym pomieszczeniu. 

        ZAŁĄCZNIK:

      Do niniejszej procedury dołączony są następujący załącznik:
1) Załącznik nr 1 - Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów

……………………………………………
                                                                                     (podpis dyrektora)
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Załącznik nr 1 do Procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie 
Szkoły Podstawowej w Bulowicach  w okresie epidemii COVID-19

 w czasie egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

Miejscowość     …………                                                                                             dnia…………………..

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Oświadczam, że:

                                  ………………………………………………………………………
                                                                  ( nazwisko i imię dziecka)

uczeń  klasy  ……….  Szkoły  Podstawowej  w  Bulowicach  nie  przebywa  w  domu  z  osobą  na
kwarantannie lub izolacji  w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją
domową. 

Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 

Dziecko pozostaje  pod  opieką  szkoły w dniach  16czerwca  2020-  18  czerwca  2020 od  momentu
pojawienia się w szkole ( godz. 8.30) do czasu zakończenia egzaminu. Po zakończonym egzaminie
biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka. 

……………………………………………..                            …………………………………………
(czytelny podpis matki/prawnego opiekuna)                         (czytelny  podpis ojca/prawnego opiekuna)
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