
Procedura organizacji egzaminu ósmoklasisty w czerwcu 2020 r. 

 

Podstawa prawna:  

Wytyczne CKE, MEN i GIS 

1. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać jedynie osoby zdające, nauczyciele oraz 

inni pracownicy szkoły, tj. sekretarka i woźni; w tych dniach nie odbywają się zajęcia 

edukacyjne w klasach I-III oraz konsultacje dla uczniów klas IV-VII. 

2. Przed egzaminem, w czasie jego trwania oraz po zakończeniu uczniowie, członkowie 

zespołów nadzorujących oraz pozostały personel szkoły  przestrzegają podstawowych 

wymogów sanitarnych, tj.  

Sala egzaminacyjna: 

- Sala egzaminacyjna jest przygotowana zgodnie z wytycznymi, tj. pomieszczenie jest umyte, 

zdezynfekowane i wywietrzone,  

- stoliki są ustawione z zachowaniem co najmniej 1,5 m odstępu pomiędzy nimi, 

- przed wejściem do Sali znajduje się  płyn do dezynfekcji rąk oraz jednorazowe rękawiczki, 

- drzwi do budynku oraz ciągi komunikacyjne są otwarte do chwili zajęcia miejsc przez 

uczniów, 

- przeprowadza się regularne mycie i  dezynfekcję stolików, krzeseł, poręczy, klamek, toalet 

oraz wietrzenie pomieszczenia egzaminacyjnego, ciągów komunikacyjnych oraz toalet przed 

egzaminem oraz każdego dnia po egzaminie, 

Uczniowie: 

- przychodzą do szkoły około 30 minut przed egzaminem, unikają gromadzenia się, 

przestrzegają wytycznych obowiązujących w szkole, 

- zachowują bezpieczne odległości przed i po egzaminie, 

- nie wnoszą na salę egzaminacyjną maskotek, telefonów, jedzenia, książek i innych zbędnych 

rzeczy, 

- do momentu zajęcia miejsca na Sali egzaminacyjnej zakrywają usta i nos, oraz wtedy, gdy 

podchodzi członek zespołu nadzorującego,  

- przed wejściem na salę dezynfekują ręce dostępnymi w szkole środkami, 

-podczas egzaminu korzystają ze swoich przyborów do pisania; mogą korzystać z przyborów 

szkolnych, które zostały zdezynfekowane, 

- na salę mogą wnieść chusteczki higieniczne i małą butelkę wody, 

- opuszczają salę najpóźniej na 15 minut przed końcem ustalonego czasu; w ciągu ostatnich 15 

minut  przed zakończeniem egzaminu zdający nie opuszczają Sali egzaminacyjnej, 

 



Nauczyciele z zespołu nadzorującego i obserwatorzy: 

- zachowują wymagane odległości, tj. co najmniej 1,5 od zdających i od siebie wzajemnie, 

-  przed wejściem na salę i zajęcie miejsc przez zdających dezynfekują ręce, wkładają 

rękawiczki  zakrywają usta i nos; zakrywają usta i nos, gdy kodują prace uczniów lub 

sprawdzają pod względem formalnym zakończenie pracy z arkuszem, 

- mogą odsłonić usta i nos, zdjąć rękawiczki, kiedy obserwują egzamin z odległości co najmniej 

1,5 metra od uczniów, 

-  w poszczególne dni egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera w 

rękawiczkach arkusze egzaminacyjne i w rękawiczkach członkowie zespołu rozdają je 

uczniom, 

W przypadku podejrzenia zakażenia członka zespołu egzaminacyjnego dyrektor stosuje 

procedurę zgodną z wytycznymi MEN i GIS. 

 

 

 

 

 


