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I. Postanowienia ogólne. 
. 

 

1. W dniach 16-18 czerwca 2020r. w Szkole Podstawowej nr 50 zostanie przeprowadzony 

egzamin ósmoklasisty 

2. Ze względu na sytuację epidemiczną  egzamin zostanie przeprowadzony  w salach z 

możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali. 

3. W dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie będą  prowadzone 

zajęcia edukacyjne dla innych uczniów 

4.  Podczas egzaminu w szkole przebywają  wyłącznie: 

1) zdający 

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

nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, 

którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, 

osoby wyznaczone do przygotowania  

i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu 

(np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni 

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

dezynfekcję, obsługę szatni itp. 

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

5. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny 

pracownik szkoły ) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 



6.  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 

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

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

8. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. Przynoszą tylko wodę i przybory do pisania .Nie obowiązuje 

zmiana obuwia. 

9. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. 

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

10. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania 

egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są 

zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać 

sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach). 

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

12. 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. 

13. Uczniowie przychodzą na egzamin w  trzech  turach: 8.30, 8,50, 9.10 

W pierwszej kolejności  na egzamin wchodzą zdający, którzy korzystają z przedłużenia 

czasu przeprowadzania egzaminu. Proszę o przestrzeganie wyznaczonych godzin 

przychodzenia dzieci.  

14. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

15. 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. 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 najmniej 1,5-metrowego odstępu). 



 

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

egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) 

zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

2) wychodzi do toalety 

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

17. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, 

obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu,  

np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas 

poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić 

twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu 

niezbędnego odstępu. 

18. 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.  

19. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane  

w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać 

ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, 

która nie utrudnia oddychania. 

20. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze  

od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym 

również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos. 

21. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających  

o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi 

2) 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 

3) 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 

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  

po zakończonym egzaminie. 



5) poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą 

z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, 

a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. 

 

22. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) 

najwcześniej 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. 

23. W przypadku zdającego, który przystępuje do egzaminu, korzystając z pomocy 

nauczyciela wspomagającego, musi również być zachowany co najmniej  

1,5-metrowy odstęp pomiędzy tym zdającym a nauczycielem. 

 

 

  



 

 
 

 
 

II.   Procedura użytkowania sal szkolnych . 
 

1. W sali szkolnej przebywa maksymalnie 9 zdających plus zespół nadzorujący 

2. Z sal usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można szybko dezynfekować oraz 

wykładziny dywanowe. 

3. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów  wynosi 1,5 m. (jeden uczeń – 

jedna ławka szkolna). 

4. Uczeń posiada własne przybory , które znajdują się na stoliku. 

5. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

III.  Procedura postepowania w szatni. 
 

1. Przy wejściu do szkoły, umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk.  

Do korzystania zobligowani są wszyscy zdający. Płyn do dezynfekcji rąk  dostępny 

jest również  w każdej sali egzaminacyjnej.  

2. Przy wejściu do szkoły  dziecko ma mierzoną temperaturę  termometrem 

bezdotykowym 

3. Uczniowie zostawiają swoje rzeczy w wyznaczonym miejscu przed salą 
egzaminacyjną ( nie korzystają z  szafek). 

 

IV. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia   

koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 u zdającego lub 

członka zespołu nadzorującego 

 
1. Jeżeli zdający  przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu 

nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego 

zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby 

przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 

miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób  

2. Dyrektor wyznaczył i przygotował pomieszczenie – gabinet profilaktyki - wyposażony 

w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować 

dziecko w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

3. Po zauważeniu symptomów choroby np. kaszel, gorączka, złe samopoczucie 

wyznaczona osoba niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do sali izolacji - gabinetu 

profilaktyki, dezynfekuje ręce i zakłada środki ochrony osobistej (maseczka, 

rękawiczki, fartuch ochronny).  Wyznaczona osoba pozostaje z dzieckiem, 

zachowując bezpieczną odległość, do momentu odebrania dziecka przez rodziców. 



4. Dyrektor szkoły zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej oraz rodziców dziecka o zaobserwowanych objawach i podejrzeniu 

wystąpienia na terenie placówki zachorowania na COVID-19. 

5. O zaistniałej sytuacji informuje również rodziców pozostałych uczniów. 

6. Pomieszczenia, w których przebywał uczeń , są jak najszybciej dezynfekowane. 

7. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego 

przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 

miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym 

fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób 

postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak 

jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału 

w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE 

może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie 

zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających 

oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o 

wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w 

danej sali oraz w protokole zbiorczym. 

8. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu 

nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu 

przejawiającej objawy choroby 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. 

 

 
 

V.  Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia 

koronawirusem lub  zachorowania na COVID-19 u  personelu szkoły. 
 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić tylko zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. W szkole organizuje się pomieszczenie z dostępnymi środkami ochrony osobistej i 

płynami dezynfekującymi w sali S-0 parter. 

3. W przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych u pracownika szkoły, zostanie 

on odizolowany od pozostałych  i umieszczony w sali S-0 parter. Zostanie 

powiadomiona właściwa stacja sanitarno-epidemiologiczna. 

4. Wdrożenie dodatkowych środków ochrony, stosowanie dodatkowych procedur będzie 

zależne od wskazań  i zaleceń właściwego inspektora sanitarnego. 

5. Wszyscy pracownicy mają obowiązek bieżącego śledzenia informacji GIS i Ministra Zdrowia 

dostępnych na odpowiednich stronach WWW 



Ważne telefony: 

Kontakt społeczeństwa z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie (PSSE) 

realizuje się w następujący sposób: 

W godzinach pracy PSSE w dni robocze od poniedziałku do piątku od 08:00 do 15:35 poprzez: 

a)      telefon do kancelarii PSSE: 22-310-79-00, fax 22-310-79-01; 

b)      e-mail: kancelaria@pssewawa.pl; 

c)      elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP): http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-

klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/0136sgqnu2; 

Po godzinach pracy PSSE od 15:35 do 08:00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy poprzez: 

a)     e-mail:kancelaria@pssewawa.pl; 

b)      elektroniczna Skrzynka Podawcza (ePUAP): http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-

klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/0136sgqnu2; 

WSSE w Warszawie ul. Żelazna 79 22 620 37 19 wew. 500  poza godz. pracy  502 171 171 

800190 590 – Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie   

22 523 88 80 - Infolinia dla osób przyjeżdżających zza granicy.   

 

  VI  Procedura działań personelu pomocniczego. 

 

1. Monitorują każdego dnia codzienne prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, i powierzchni płaskich, w tym blatów  

w salach  i pomieszczeniu spożywania posiłków, klawiatury, włączników.  

2. Rejestrują na karcie ewidencji sprzątania wykonane prace porządkowe (zapisy),  

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości, dezynfekowania 

powierzchni dotykowych:  klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy 

krzeseł  

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do 

spożywania posiłków. 

3. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – sprawdzają i naklejają  plakaty  

z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje  

do dezynfekcji rąk. 

4. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. 

5. Myją podłogi z użyciem środka dezynfekcyjnego: 1× dziennie  po wyjściu dzieci. 

Myją podłogi  z użyciem detergentu według potrzeb.  

6. Myją krany i ubikacje z zastosowaniem detergentów – po skorzystaniu dziecka  

z łazienki. Dezynfekcja co najmniej raz dziennie.  

7. Monitorują mycie szatni/dwa razy dziennie/ oraz przeprowadzają dezynfekcję 

klamek, wtyczek itp.  

8. Konserwator dokonuje czynności zawodowych w izolacji od kuchni i personelu 

opiekującego się uczniami. Każdorazowo po wejściu do pomieszczeń szkonych 

dezynfekuje ręce. Dokonuje mycia i dezynfekcji bramy, furtek przedszkolnych, 

poręczy, 2 razy dziennie: przed przyjściem i po przyjściu uczniów  do szkoły. 

 

 

 

                                                  Bożena Ragus  

           Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 
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