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WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA                            
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3                                                             

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA WE WŁOCŁAWKU                    
PODCZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTÓW                                   

W TERMINIE 16 - 18 CZERWCA 2020 ROKU                              
(TERMIN DODATKOWY 7 – 9 LIPCA 2020 ROKU) 

 

 

 Procedura ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom klas VIII 

oraz wszystkim osobom zaangażowanym przy organizacji i przeprowadzeniu 

egzaminu zewnętrznego. 

Do przestrzegania procedury zobowiązani są: dyrektor szkoły, wszyscy 

pracownicy placówki,  rodzice/opiekunowie, uczniowie, członkowie komisji z 

placówek zewnętrznych, obserwatorzy.  

 

1. Na egzamin przychodzi wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny 

pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzeniu 

egzaminu nie przychodzi na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta 

kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

3. Rodzic/Prawny opiekun nie wchodzi z uczniem na teren szkoły, z wyjątkiem 

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

4. Podczas egzaminu w szkole przebywają wyłącznie: 

 zdający, 

 osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu, tj. dyrektor szkoły 

(przewodniczący zespołu egzaminacyjnego), wicedyrektor (zastępca 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego), przewodniczący i członkowie 

zespołów nadzorujących, obserwatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, 

którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzenia 

egzaminu, osoby wyznaczone do obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia 

wykorzystywane podczas egzaminu, rezerwowi członkowie zespołów 

nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które  

z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie przyjdą  do pracy, 

 pracownicy administracji (sekretariat), 

 inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję, obsługę szatni, 
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 pielęgniarka szkolna. 

5. Zdający nie wnosi na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. 

6. Na egzaminie zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, długopisu, 

linijki, cyrkla, (zakazuje się zdającym pożyczanie sobie nawzajem jakichkolwiek 

przyborów). 

7. Zdający na egzamin przynosi własną butelkę z wodą (szkoła nie zapewnia wody pitnej). 

 

8. Oczekując na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej zdający zachowuje odpowiedni 

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

 

9. Na teren szkoły wchodzą wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczka 

jednorazowa, wielorazowa, materiał, przyłbica). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje                           

na terenie całego budynku, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych, kiedy to zdający po 

zajęciu miejsca lub po podejściu do stanowiska egzaminacyjnego zdejmuje maseczkę. 

Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego 

może poprosić zdającego o odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości 

(konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 m- metrowego odstępu). 

 

10. Obowiązek zakrycia nosa i ust zdający ma także, gdy: 

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

           2) wychodzi do toalety, 

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

 

11. Przewodniczący i członkowie zespołów nadzorujących podczas poruszania się po sali 

mają zakryte usta i nos. Przewodniczący i członkowie zespołów nadzorujących mogą 

odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc lub stojąc,                                   

z zachowaniem odstępu minimum 1,5 m. Poruszanie się po sali należy jednak 

ograniczyć do niezbędnego minimum.  

 

12. Jeśli zdający, przewodniczący, członkowie zespołów nadzorujących uważają za 

stosowne, mogą przez cały czas trwania egzaminu  mieć zakryte usta i nos. 

 

13. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą nosić maseczki, przyłbicy mogą 

skorzystać na wniosek rodzica/opiekuna z możliwości pisania egzaminu w odrębnej sali 

egzaminacyjnej (pod warunkiem, że nie później niż do 29 maja 2020 r. rodzice 

zdającego powiadomią o tym fakcie dyrektora szkoły – załącznik nr 1). W tej sytuacji 

odstęp pomiędzy zdającymi a przewodniczącym i członkiem zespołu nadzorującego 

musi wynosić 2 m. 

 

14.  Jeśli przewodniczący lub członkowie zespołów nadzorujących albo inne osoby 

zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu nie mogą nosić maseczki, muszą w razie 

konieczności używać przyłbicy. 
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15. Przy wejściu do szkoły, a także przy salach egzaminacyjnych umieszczone są dozowniki 

z płynem do dezynfekcji rąk, z których zobligowani są korzystać wszyscy wchodzący do 

placówki (zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu, pracownicy 

administracji i obsługi), z zachowaniem instrukcji stosowania płynu. 

 

16. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku są otwarte, by zdający oraz 

inne osoby uczestniczące w przeprowadzeniu egzaminu nie musiały ich otwierać.                                      

Wyjątek stanowią sale, w których będzie się odbywał egzamin z języka nowożytnego,  

podczas którego odtwarzane jest nagranie. 

 

17. Sale egzaminacyjne są wietrzone (przed wpuszczeniem zdających oraz co godzinę                     

w trakcie egzaminu). 

 

18. Zdający rzeczy osobiste (kurtka, plecak, telefon) zostawiają w swojej szatni                         

pod zamknięciem. 

 

19. Ławki oraz krzesła są dezynfekowane przed i po egzaminie. Dodatkowo dezynfekcji 

podlegają odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminy                  

z języka nowożytnego. 

 

20. Na terenie szkoły jest pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę                            

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (gabinet pielęgniarki szkolnej). 

 

21. Członkowie zespołów nadzorujących przed egzaminem przechodzą szkolenie dotyczące 

zasad bezpieczeństwa podczas egzaminu, które przeprowadza przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego (dyrektor szkoły). 

 

22. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje członków 

zespołów nadzorujących o przystąpieniu do egzaminu zdającego cierpiącego na alergię 

lub inne schorzenie, którego objawami są kaszel, katar, łzawienie.  

 

23. Dyrektor (przewodniczący zespołu egzaminacyjnego) lub w jego zastępstwie 

wicedyrektor (zastępca przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego) odbiera                                      

w rękawiczkach paczki z zestawami egzaminacyjnymi od kuriera w dzień egzaminu  z 

każdego przedmiotu. Pracownik obsługi dezynfekuje odebrane paczki. 

 

24. Członkowie zespołów nadzorujących w rękawiczkach odbierają od wicedyrektora                     

(zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego) arkusze egzaminacyjne i rozdają 

je zdającym w rękawiczkach, z zakrytymi ustami i nosem. 

 

25. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołów nadzorujących informują 

zdających o zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim o: 

 zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, 

 obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku bezpośredniego kontaktu z 
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nauczycielem,   

 wyjścia do toalety lub z sali  po zakończonej pracy z arkuszem, 

 niedotykania dłońmi okolic twarzy (ust, nosa, oczu), a także przestrzegania higieny 

podczas kaszlu, kichania (zasłanianie ust zgiętym łokciem lub chusteczką), 

 konieczności zachowania dystansu od innych zdających po egzaminie (w drodze do 

domu), 

 konieczności dzielenia się wrażeniami po egzaminie poprzez media 

społecznościowe, komunikatory, telefonicznie w celu unikania spotkań w grupie. 

 

26. Zdający do szkoły będą wpuszczani o różnych godzinach i różnymi wejściami: 

 na godz. 8:10 wejściem od strony parkingu i szatni dla klas I-IV przychodzą 

uczniowie kl. VIII A piszący w sali gimnastycznej, 

 na godz. 8:10 wejściem od strony placu apelowego i szatni dla klas V-VIII 

przychodzą uczniowie kl. VIII B piszący na korytarzu na parterze, 

 na godz. 8:20 wejściem od strony placu apelowego i szatni dla klas V-VIII 

przychodzą uczniowie kl. VIII C piszący na korytarzu na II piętrze, 

 na 8:20 wejściem od strony parkingu i szatni dla klas I-IV przychodzą uczniowie 

posiadający decyzję o dostosowaniu formy i warunków przeprowadzenia egzaminu 

piszący w sali 34 i 35 na I piętrze. 

 

27. Po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający może na stałe opuścić salę 

egzaminacyjną najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas 

zakończenia pracy z arkuszem, wychodząc tym samym wejściem, którym wszedł na 

egzamin. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu zdający nie 

opuszczają sali egzaminacyjnej (nawet jeżeli już zakończyli pracę z arkuszem). 

 

28. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin zdający wychodzą tymi samymi 

wejściami, którymi weszli na egzamin (czekając na powiadomienie przez pracownika 

obsługi) w następującej kolejności: 

1) jako pierwsi wychodzą zdający egzamin w sali gimnastycznej  

2) jako drudzy wychodzą zdający egzamin na korytarzu na parterze budynku szkoły, 

3) jako trzeci wychodzą zdający egzamin na korytarzu na II piętrze budynku szkoły,   

4) jako ostatni wychodzą zdający egzamin w sali 34 i 35. 

 

29. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy 

choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego 

informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły), który 

izoluje ww. osobę w gabinecie pielęgniarki z zapewnieniem minimum 2 m odległości. 

 

30. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) niezwłocznie powiadamia                         

o tym fakcie przewodniczącego OKE i ustala z nim sposób dalszego postępowania. 

Jeżeli to możliwe, organizuje zastępstwo za członka zespołu nadzorującego. Jeżeli 

niemożliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie egzaminu w niepełnym 

składzie zespołu nadzorującego (jeśli nie stanowi to zagrożenia bezpieczeństwa dla 

zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających). Informacje o 
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opisanej sytuacji odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu. 

 

31. W przypadku konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego                       

lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzenie egzaminu przejawiającej objawy 

choroby przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły), jeśli uzna                             

za niezbędne, może przerwać lub unieważnić egzamin dla wszystkich zdających,                         

którzy przystępowali do egzaminu w danej sali. Następnie powiadamia o tym fakcie 

rodziców/ opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. Następnie informuje 

najbliższą Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

także pogotowie ratunkowe. 

 

32. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem pracownicy szkoły oraz członkowie 

zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły nie przychodzą do placówki                       

w dniach egzaminu w przypadku niepokojących objawów. Pozostają w domu i 

kontaktują się telefonicznie ze Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogarszania zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują, 

że są zakażeni CVID 19. 

 

33. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażeniem COVID 19 dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia 

Stację Sanitarno–Epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydanych poleceń. Obszar,                   

w którym poruszał się pracownik jest gruntownie sprzątany, dezynfekowany (klamki, 

poręcze, uchwyty). 

 

34. W przypadku wystąpienia u zdającego, członka zespołu nadzorującego lub u osoby 

bezpośrednio zaangażowanej w przeprowadzenie egzaminu w danej sali egzaminacyjnej 

niepokojących objawów sugerujących zakażeniem COVID–19 dyrektor szkoły 

niezwłocznie  przerywa egzamin zdającego i wdraża procedurę opisaną  w pkt 31. 

 

35. W szkole jest lista osób, które w tym samym czasie w części/częściach placówki 

przebywały ze sobą, by w razie podejrzenia zakażenia COVID–19 określić osoby z 

kontaktu.  

 

36. W placówce dostępne są numery alarmowe i adresy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

we Włocławku, szpitali zakaźnych w województwie kujawsko–pomorskim i całodobowa 

infolinia NFZ 800 190 590 (załącznik nr 2) 

 

 

Małgorzata Dudzińska 

dyrektor szkoły 
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Załącznik Nr 1 do WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3                                                              

WE WŁOCŁAWKU PODCZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTÓW  W TERMINIE 16 - 18 CZERWCA 2020  

 

 

                                                                                                    Włocławek,............................. 

Dane  rodzica/opiekuna: 

(Imię i nazwisko, adres zamieszkania) 

…................................................ 

…................................................ 

…................................................ 

 

 

 

 

Informacja rodzica/opiekuna w sprawie egzaminu ósmoklasisty  

w roku szkolnym 2019/2020 

 

 

 Niniejszym informuję, iż moja córka/mój syn* cierpi na alergię/inne schorzenie, 

…………………………………………………………………………………………… 

                                                                     (wypisać jakie?)                                    

którego objawami są kaszel, katar, łzawienie. 

Wymienione przeze mnie dolegliwości nie mają innego podłoża chorobowego. 

Moja córka/mój syn* ze względów zdrowotnych nie może nosić maseczki, przyłbicy                      

ani innej osłony twarzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              ………......................................         
                                                                                                                                             (podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

 

 

* właściwe podkreślić (wypełniają tylko rodzice uczniów z określonymi dolegliwościami 

chorobowymi) 
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Załącznik Nr 2 do WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3                                                              
WE WŁOCŁAWKU PODCZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTÓW  W TERMINIE 16 - 18 CZERWCA 2020  
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Załącznik Nr 3 do WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3                                                              

WE WŁOCŁAWKU PODCZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTÓW  W TERMINIE 16 - 18 CZERWCA 2020  

 

 

 

 

 

 

Włocławek, dn. ………………….2020r 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 (Imię i nazwisko pracownika) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA 

 Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią 

WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

NR 3  WE WŁOCŁAWKU PODCZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTÓW  W TERMINIE 

16 - 18 CZERWCA 2020 w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu 

sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju 

 Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać postanowień Procedury bezpieczeństwa w 

Szkole Podstawowej Nr 3 we Włocławku, w związku z koniecznością stosowania 

podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju. 

 

 

 

 

………………………………………………… 


