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Infoľmacje ogólne

1. Niniejsza pľoceduľa powstała w opaľciu o wytyczne Ministľa Zdrowia' Głównego

Inspektora Sanitaľneg o oraz Ministra Edukacj i Naľodowej .

2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakťzenia

wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę zakuŹną COVID-19 wśľód uczniów,

nauczycieli, ľodziców oľaz pľacowrrików niepedagogicznych.
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Sposób oľganizowania egzaminów

1. W dniach, w których Są przepľowadzane egzamíny, nie są oľganizowane w szkole

zajęcia opiekuńczo -wychowawcze i edukacyj nych dla innych uczniów.

2. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywai vĺyłącznie:

1) zdający,

2) osoby zaangďzowane w pľzeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów

nadzorujących, obseľwatorzy, egzaminatoľzy, specjaliści pracujący ze zdającymi,

którym ptzyznarLo dostosowanie waľunków lub foľmy pľzepľowadzania egzaminu,

osoby :ĺiryznaczoÍe do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzętiurządzenia

wykoľzystywane w czasie egzaminu (np. komputery sprzęt medyczny), asystenci

techniczni,

3 ) pracownicy szkoły odpowiedzia|ni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcj ę,

obsługę szatni,

4) pľacownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeŻeli wystąpi taka konieczność.

3. Niedozwolone jest przebywanie na teľenie szkoły w czasie egzaminu osób innych niż

wymienione w ust. 2.

4. Zdający nie powinni wnosió na teren szkoły zbędnych tzeczy' w tym książek, telefonów

komórkowych, maskotek.

5. Na egzaminie kazdy zdający korzysta z własnych pľzyborów piśmienniczych, linijki,

cyľkla' kalkulatoľa itd. Zdający nie mogą poŻyczać pľzyboľów od innych zdających.

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzaminnaleŻy przynieść własną butelkę zwodą.

7. Na teľenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.



8. Egzaminmoże być pľzeprowadzany w salach lekcyjnych lub sali gimnastycznej, pod

warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oruz pomiędzy

zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wskazanych w ust. 9.

9. Ławki w sali egzaminacyjnej ĺależy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi

był zachowany odstęp co najmniej 1,5 m w kazdym kieľunku.
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Wymogi sanitaľne podczas egzamĺnu

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

odstęp (co najmniej 1,5 m) oruzmajązalłyte usta i nos.

2. Na egzamin może prryjść, wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny

pracownik szkoły) bez objawów chorobolvych sugerujących chorobę zakaźĺą coVID-
19.

3. Zdający, nauczyciel oruzkuŻda inna osoba uczestnicząca w pľZepľowadzaniu egzaminu

nie może przyjść, na egzamin, jeŻeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub

izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwaľantanną lub izolacją w

warunkach domowych.

4. Rodzic/prawny opiekun nie może wejśó z dzieckiem na teren szkoły' z wyjątkiem

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

5. Na teren szkoły mogą wejśó vĺyłącznie osoby z zal<rýymi ustami i nosem (maseczką

jedno- lub wielorazową' materiałem, przyłbicą _ w szczególności w pľzypadku osób,

któľe ze względów zdrowotnych nie mogą zakływać ust i nosa maseczką). Zakrywanie

ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z vĺyjątkiem sal egzarrinacyjnych po

zajęciu miejsc pÍzez zđających lub po podejściu zdających do stanowiska

egzamĺnacyj nego, z zastrzeŻeniem ust. 6.

6. Podczas wulszczania uczniów do sali egzaĺninacyjnej członek zespołu nadzorującego

moŻe poprosió zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego

tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie odstępu co najmniej 1'5 m).

7. Zdający są zobowiązari zak'rywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali

egzaminacyjnęj. Po zajęciu miejsca w sali egzaĺninacyjnej (w trakcie egzaminu) zđający

ma obowiązek ponownie zakryć, usta i nos, kiedy:

1) podchodzi ďo niego nauczyciel, aby odpowiedzieć nazadanę przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety,

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi zsa|i egzarlinacyjnej.

8. Pľzewodniczący zespołu egzariĺacvjnego, członkowie zespołu nadzorującego,

obserwatoľzy i inne osoby uczestniczące w pľzeprowadzaniu egzamiĺu, nauczyciele

wspomagaj ący, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zal<ryte



usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obseľvĺują przebieg egzaminu, siedząc albo

stoj ąc, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu.

9. Zđający, ktőrzy ze względőw zdľowotnych nie mogą zakrywać, ust i nosa maseczką,

mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą koľzystać z przyłbícy, mogą pľzystąpió do

egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sýuacji minimalny odstęp, jaki

musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oruz zđającymi i członkami

zespołu nadzorującego' wynosi 2 m.

10. o tvm- iŻ zdaiacv nie może zakrvwać i nosa na|ęŻy poinformować dyľektoľa

nainóźniei ĺlo maia2020 n
1 l. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaanguŻowane w pľZepľowadzanie

egzaminu, ktőrzy ze względow zdrowotnych nie mogą zakływać, ust i nosa Za pomocą

maseczki, powinni, kiedy jest to konieczne, uĘwać przyłbicy, któľa nie utrudnia

oddychania.

12. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego powinny zostać pľzygotowane

z zachowarliem odstępu co najmniej 1,5 m od zdających oraz od pozostałych członków

zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiryujązađania; w trakcie czynności

or garizacy jnych c złonkowie ze sp ołu nadzoruj ąc e go są zob owiązani za|<ľ y wać u sta i no s

oraz mieć założone rękawiczki).

13. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć

poruszanie się po sali egzaminacyjnej.

14.Zdający moŻę opuśció na stałe salę egzaminacyjną (eŻelizakoilczył pracę z arkuszem)

najpőźniej na 15 minut przed czasem Wznaczonym jako czas zakoÍlczęnia pracy z

aľkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed' zakonczeniem egzarrlinu (nawet jeżeli

zdający skończył pracę z aľkuszem egzarrlinacyjnym) zdĄący nie opuszczają sali
egzaninacyjnej.
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Zab ezpieczenie sanitaľne budynku

1. Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie

alkoholu, min. 60 proc.) oraz zamieśció infoľmację o obligatoľyjnym koľzystaniu

z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

2. Płyn do dezynfekcji ľąk powinien byó dostępny w kazdej sali egzaminacyjnej. obok
płynu na|eŻy umieśció informację o prawidłowej đezynfekcji rąk.

3. Wyznaczeni pracownicy szkoły mają obowiązek egzekwowania używania płynu do

dezynfekcjirąkprzez wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły oľaz wchodzące

đo sal egzarĺlinacyj nych.

4. Dtzwi do szkoły oľaz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby

zdający oraz inne osoby uczestniczącę w pľZepľowadzaniu egzaminu nie musiały ich

otwieľać.



5. Sale egzaminacyjne naleŻy wietrzyó przed Wpuszczeniem do nich zdającvch, mniej

więcej co godzinę w trakcie egzaminu, jeże|i pogoda na to pozwala i na zevłnątrz

budynku nie panuje zbyt duŻy hałas, atakŻe po egzaminie.

6. KuŻdy zdający ma Zapewnione miejsce w którym zostawia rueczy osobiste.

7. Ławki oraz kłzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym

egzaminie.

ss
Zadania szczególne członków zespołu egzaminaryjnego i dyrektoľa

1 . Pľzewodni czący zespołu egzaminacyj nego infoľmuj e członków zespołu nadzoruj ącego
przeprowadzającego egzaĺrin w sali egzarrinacyjnej, że w danej sali do egzaminu

przystępuje zđający choĄący na alergię albo inne schorzenie, któľego objawami mogą

być kaszel, katar lub łzawięnię.

2. Przeď rozpoczęciem egzaminu należy poinfoľmować zdających o obowiązujących

zasadach bezpieczeŕlstw a, szczególnie o :

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośľedniego

z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po

zakoŕĺczeniu prac y z aľkus zem e gzaminacyj nym,

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a takŻę

ptzestrzegaĺlia higieny kaszlu i oddychania,

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po

zakonczony m e gzaminie.

3. W celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salrą

egzaminacyjną ptzed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakonczeĺiu, na|eŻy

przekazać, zđającym z wyprzedzeniem (np. 2-,3-dniowym) infoľmację o godzinie,

o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu. Dla zdających

w ľóżnych salach egzarlinacyjnych są ustalane roŻne godziny przybycia.
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Zasady izolacji

1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego pľzejawia niepokojące objawy

choľobowe, przewodniczący lub członek zespołu ĺađzorującego informuje o tym

pľzewodniczącęgo zespołu egzaminacyjnego, ktory zapewnia odizolowanie zđającego

lub innej osoby ptzejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub



wyznaczonym miejscu z zape\Nnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Nie

đotyczy to osób wskazanych * $ 5 ust. 1.

2. W pľzypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego' członka zespołu

nadzorującego lub innej osoby zaangaŻowanej w pľzepľowadzanie egzaminu

przejawiającej objawy choroby w odľębnym pomieszczeniu lub wznaczonym miejscu,

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego moŻe podjąć decyzję o przerwaniu i
unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, ktőrzy przystępowali do danego

egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sýuacji będzie wynikało, Żę takie

rozwíązanie j est niezbędne.

3. Pracownicy szkoły oraz człoĺlkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami

szkoły powinni zostai poinstruowari, że w pľzypadku wystąpienia niepokojących

objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pľacy.

4. o podejrzeniuzaraŻeniana\eŻy niezwłocznie zawiadomió ľodzinę bądŹ osoby wskazane

do kontaktu o sýuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką

stacją sanitaľno-epidemiologiczną w celu uzyskania instrukcji dalszego postępowania

zgodnie z pľoceduľą ogólną.

5. Nauczyciele uzyskują od ľodziców/prawnych opiekunów uczniów aktualne numery

tęlefonów niezbędne do kontaktu w razie podejrzenia zaraŻenia koľonawirusem.

6. W przypadku wystąpienia u pľacownika będącego na stanowisku pľacy niepokojących

objawów sugerujących choľobę zakłżną COVID-19, ĺaleŻy niezwłocznie odsunąó go

od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczĺą i ściśle

stosować się do wydawanych instrukcji i poleceń.

7. obszar, w którym poruszał się pľacownik, ĺaleĘ poddaó gruntownemu spľzątaniu,

zgođnie z obowiązującymi procedurami, oraz zďezyĺfekowaó powieľzchnie dotykowe

(klamki, poľęcze' uchwýy).

8. Należy stosować się do za|ęcenpaństwowego powiatowego inspektoľa sanitarnego pľzy

ustalaniu, czy naleŻy wdroŻyi dodatkowę pľocedury, biorąc pod uwagę sýuację

pojawienia się na egzaminie osoby choľej.

9. W pľzypadku wystąpienia u zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby

bioľącej bezpośredniudział w przeprowadzarliuegzaminu na danej sali egzaminacyjnej

niepokojących objawów sugerujących zakaŻenie koľonawirusem, ĺależy ĺiezwłocznie

przerwać egzamin tego zdającęgo otaz odizolować w miejscu wskazanym przez

dyľektoľa.
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Pozostałe ľegulacje

1. Przy wejściu do budynku szkoły jest wywieszonainformacja:



I) dotycząca objawów zaraŻenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania

zakaŻeniu,

2) zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitaľno-

epidemiologicznej,

3) zawierĄącąadres oľaz numeľ telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,

4) zawierającąnumery telefonów do służb medycznych,

5) zawierającą numeľ infolinii NFZ w sprawie koronawirusa 800 190 590.

2. Na tablicy infoľmacyjnej szkoły znajdują się aktualne numeľy telefonów do: organu

pľowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitamo-epidemiologicznej oraz służb

medycznych.

Ztreściąniniejszej procedury zaznajarnía się pľacowników szkoły orazľodziców i opiekunów
prawnych uczniów
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