
Procedury bezpieczeństwa sanitarnego  

w czasie egzaminu ósmoklasistów w związku z Covid-19 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez 
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Uczeń, 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. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy 
zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

4. Uczniowie czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zachowują odpowiedni odstęp 
(co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

5. Wszyscy uczniowie wchodzący do budynku szkoły, a później do sal są zobowiązani do 
zdezynfekowania rąk. 

6. Uczniowie będą mogli zostawić w salach wyznaczonych na szatnie rzeczy osobiste np. plecak, torbę, 
kurtkę. Muszą wtedy zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, 
zakrywanie     ust i nosa).       

7. Na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych obowiązuje zakrywanie maseczką  ust  
i nosa.  

8. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić 
zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości. 

9. Uczniowie  nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 
10. Szkoła nie zapewnia uczniom wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą którą 

zdający  postawi na podłodze przy nodze stolika, aby nie zniszczyć materiałów egzaminacyjnych. 
11. Uczniowie w czasie są zobowiązani  do: 
a) zachowania odpowiedniego odstępu (co najmniej 1,5 m) od innych zdających  i członków zespołu 

nadzorującego, 
b) zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej, 
c) zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub 

wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym, 
d) 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. 
12. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 

15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 
15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem 
egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

13. Uczniowie po egzaminie muszą opuścić budynek szkoły i udać się bezpośrednio do domu.  
Wrażeniami po egzaminie mogą się dzielić między sobą z wykorzystaniem mediów 
społecznościowych, komunikatorów i telefonicznie. 

14. W przypadku wystąpienia u ucznia w danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów 
sugerujących zakażenie koronawirusem, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor 
szkoły) niezwłocznie przerywa egzamin ucznia i podejmuje decyzję o konieczności odizolowania 
ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu. 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu 
egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli  
z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne. 
 


