
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

PODCZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

16 – 18 czerwca 2020 r. 

 

Niniejsze procedury zostały opracowane w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19. 

1. Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem zarządzonym przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną. 

2. Egzamin odbywa się zgodnie z instrukcją określoną w Informacji o sposobie organizacji i 

przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z 2019 r., zaktualizowaną 20 maja 2020 r. w 

związku ze stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19. 

3. Egzamin odbywa się w jednej sali. 

UCZNIOWIE 

4. Uczniowie, którzy zgłaszają się na egzamin są obowiązani do zachowania indywidualnych 

środków ochrony w postaci masek na twarzy lub przyłbic. Środki te obowiązują w czasie 

przebywania na terenie szkoły i mogą czasowo zostać zdjęte w czasie pisania egzaminu. 

5. Wszyscy zgłaszający się na egzamin muszą być zdrowi. Przed wejściem do budynku zostanie 

zmierzona temperatura. Osoby z temperaturą ciała przekraczającą 37,5 ºC nie zostaną 

dopuszczone do egzaminu. 

6. Zgłaszający się na egzamin nie mogą mieć kontaktu z osobami zakażonymi oraz osobami 

przebywającymi na kwarantannie. 

7. Podczas wchodzenia do budynku oraz przed wejściem na salę egzaminacyjną wszyscy mają 

obowiązek dokonać dezynfekcji rąk. 

8. Uczniowie zachowują stały dystans 1,5 m odległości między sobą i w stosunku do 

pracowników szkoły. Wejście do szkoły oraz do sali egzaminacyjnej odbywa się pojedynczo. 

9. Po zakończeniu egzaminu uczniowie nie gromadzą się i w najkrótszym możliwym czasie 

opuszczają szkołę kierując się do domu. 

NAUCZYCIELE 

10. Członkowie zespołu nadzorującego przebieg egzaminu zgłaszają się do szkoły zdrowi. Przed 

wejściem do budynku odbywa się pomiar temperatury ciała. 

11. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą mieć kontaktu z osobami zakażonymi oraz 

osobami przebywającymi na kwarantannie. 

12. Przed wejściem do budynku szkoły oraz przed wejściem do sali egzaminacyjnej obowiązuje 

dezynfekcja rąk. 

13. Członkowie zespołu nadzorującego zachowują środki ochrony osobistej – posługują się 

maskami lub przyłbicami oraz jednorazowymi rękawiczkami. 

14. Członkowie zespołu nadzorującego zachowują stały dystans między sobą oraz w stosunku do 

zdających. 

15. Jeden z członków zespołu nadzorującego losuje miejsca zdających na egzaminie. 

PRACOWNICY OBSŁUGI 

16. Pomieszczenia, których przebywają uczniowie są stale dezynfekowane: 

a. Sala egzaminacyjna: dezynfekcja podłóg, blatów, drzwi i klamek po zakończeniu 

każdej części egzaminu. 

b. Korytarz: dezynfekcja podłóg dwukrotnie – po rozpoczęciu egzaminu i po 

opuszczeniu szkoły przez zdających. 

17. Obowiązuje dystans społeczny w stosunku do zdających oraz do innych pracowników. 

18. Wszystkie czynności odbywają się z zachowaniem indywidualnych środków ochrony. 


