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                                                   Gniezno, dn. 21.05.2020r. 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA W 2020 R. 

EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W GNIEŹNIE : 

Opracowane na podstawie : 

Wytycznych CKE, MEN oraz GIS z dnia 15.05.2020r. dotyczących organizowania i 
przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, 
maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego. 

 

Podstawowe wytyczne dotyczące zdających oraz innych osób biorących udział w 

organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów 

 

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

szkoły1), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. 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. 

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

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

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. 

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

Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych rezerwowych dla 

zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których 

zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać 

przyborów od innych zdających. 

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

7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. 

                                                 
1 Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o „szkole”, należy pod tym pojęciem rozumieć również ośrodek egzaminacyjny oraz 
miejsce przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego, za 
wyjątkiem tych sytuacji, w których egzamin jest przeprowadzany na świeżym powietrzu, np. na poligonie, na polu, w lesie, i 
wprowadzenie danego zabezpieczenia lub danej rekomendacji byłoby niemożliwe lub niezasadne (np. wietrzenie sali, gdy część 
praktyczna egzaminu jest przeprowadzana w lesie). 



8. Uczniowie zostawiają kurtki w wyznaczonych miejscach, o których zostaną poinformowani 

przed egzaminem. Nie korzystają z szafek w szatni.  

 

Wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej i bezpieczeństwa osobistego 

zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu  

i przeprowadzaniu egzaminów. 

 

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

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

2. 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). 

3. 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. 

4. 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 / 

stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, 

siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób 

zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali). 

5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą 

nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w 

odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany 

pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. 

 
Ważne! 

6. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i 

nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. 



7. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji 

egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji 

egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z informacją określoną w pkt 3.6.3 

 

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

1. Informacje dla zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa: 

1) obowiązuje zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi 

2) zdający ma obowiązek 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) nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 

przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć 

usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką 

4) należy pamiętać o konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych 

zdających po zakończonym egzaminie. 

2. Nie należy tworzyć grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed 

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.(należy zachować odstęp 1,5 m)  

DLATEGO :  

1)  UCZNIOWIE KLASY 8A PRZYCHODZĄ DO SZKOŁY O GODZ 8.15 I USTAWIAJĄ  

W ODPOWIEDNICH ODSTĘPACH PRZED WEJŚCIEM OD STRONY  

UL. PACZKOWSKIEGO. 

2) UCZNIOWIE KLASY 8B PRZYCHODZĄ DO SZKOŁY O GODZ 8.30 I USTAWIAJĄ  

W ODPOWIEDNICH ODSTĘPACH PRZED WEJŚCIEM EWAKUACYJNYM  

NA PARKINGU Z LEWEJ STRONY OD WEJŚCIA GŁÓWNEGO. 

3) UCZEŃ MA OBOWIĄZEK PRZY WEJŚCIU ZDEZYNFEKOWAĆ RĘCE ORAZ 

PODDAĆ SIĘ POMIAROWI TEMPERATURY. ( Załącznik nr 1. Zgodę na pomiar 

temperatury wyrażają rodzice najpóźniej do 10 czerwca. Można ją przekazać 

wrzucając do skrzynki wywieszonej na drzwiach lub przesłać skan zgody na adres 

mailowy: sekretariat@sp7.gniezno.eu) 

4) TEMPERATURA JEST MIERZONA TERMOMETREM BEZDOTYKOWYM,  

DEZYNFEKOWANYM PO UŻYCIU W KAŻDEJ GRUPIE UCZNIÓW. 

5) UCZEŃ WYKONUJE POLECENIA NAUCZYCIELA DYŻURUJĄCEGO, ZOSTAWIA 

EWENTUALNĄ GARDEROBĘ W WYZNACZONYM MIEJSCU I UDAJE SIĘ 

NIEZWŁOCZNIE DO SALI, W KTÓREJ ZDAJE EGZAMIN.  

6) MIEJSCE W SALI UCZEŃ ZAJMUJE ZGODNIE Z WYLOSOWANYM NUMEREM.  

7) wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach, a żaden zdający nie 

opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny 

mailto:sekretariat@sp7.gniezno.eu


rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli 

egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności 

zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi). Uczniowie korzystają wyłącznie 

z toalety na I piętrze. 

8) wypuszczanie zdających z sal po egzaminie odbywa się według ściśle określonej 

procedury: Pierwsi opuszczają szkołę uczniowie z sali 201, następnie z sali 106 i 116, 

jako ostatni szkołę opuszczają zdający na parterze. 

9)  zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin, wrażeniami po 

egzaminie należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 

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

3.  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. 

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub 

u zdającego 

 

 

1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego 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. Izolatorium mieści się w gabinecie pielęgniarki na I piętrze. 

Szczegółowe rozwiązania organizacyjne związane z przeprowadzaniem 

egzaminu w przypadku konieczności odizolowania zdającego lub innej 

osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu 

 

1) 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 OKE, 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. 

2) 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. 

 

3. W przypadku egzaminu ósmoklasisty, do którego przystępują niepełnoletni zdający, PZE 

niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu 

pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie 

ratunkowe. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

Wyrażam zgodę na badanie temperatury mojego dziecka 

(imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………………… 

 przy wejściu do szkoły oraz w trakcie pobytu na terenie szkoły. 

Jednocześnie oświadczam, że udział w egzaminie ósmoklasisty weźmie dziecko  

• bez objawów grypopochodnych (temperatura, kaszel, inne objawy), 

• nieobjęte kwarantanną, 

• które, nie miało kontaktu z osobą zarażoną lub będącą na kwarantannie. 

 

W sytuacji potrzeby pilnego kontaktu proszę dzwonić do rodziców/opiekunów prawnych: 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa z 

dzieckiem 

Nr telefonu 

    

 

    

 

 

 

 

 

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

  Miejscowość, data                                           Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 


