
Procedura przeprowadzenia Egzaminu Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1 im. 

Książąt Pszczyńskich w Pszczynie w warunkach zagrożenia epidemicznego 

(sporządzona na podstawie zaleceń CKE, MEiN, GIS oraz Procedur Bezpieczeństwa na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie) 

1. W dniach egzaminów 25 – 27 maja 2021 r. uczniowie wchodzą do szkoły o godz. 8.30 

trzema wyznaczonymi wejściami: Wejściem 1, Wejściem 2 oraz Wejściem 3 od strony 

parkingu, wzdłuż szatni. 

2. Na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

kompatybilnych z objawami COVID-19. 

3. Na egzamin nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w 

warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 4. 

4. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba 

zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane 

procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa 

w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie. 

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

6. Uczniowie muszą stosować się do procedur bezpieczeństwa i wykonywać zalecone 

czynności.  

7. Na egzamin może wejść uczeń, którego rodzic przesłał do wychowawcy skan/ zdjęcie 

podpisanego oświadczenia o zapoznaniu z procedurami i potwierdzonym stanie 

zdrowia.  Druk do pobrania na stronie www.sp1pszczyna.pl, zostanie również 

przesłany poprzez wiadomość w dzienniku.  

8. Podczas egzaminu w szkole przebywają tylko osoby upoważnione przez Dyrektora, z 

ograniczeniem do minimum.  

9. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń 

telekomunikacyjnych, maskotek. 

10. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych. Zdający nie 

mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

11. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną małą butelkę z 

wodą. 

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

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

lub wielorazową). 

13. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie 

ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po 

zajęciu miejsc przez zdających. 

14. 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: 

a) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby 

odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, 

b) wychodzi do toalety, 

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

15. Po wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują dłonie. 

http://www.sp1pszczyna.pl/


16. Podczas pobytu w szkole uczniowie zachowują dystans społeczny wynoszący 

minimum 1,5 m. 

17. W sali egzaminacyjnej uczniowie siedzą z zachowaniem  co najmniej 1,5 m odstępu 

od innej osoby.  

18. Sale egzaminacyjne są dezynfekowane i wietrzone przed wpuszczeniem do nich 

uczniów; wietrzone są również co godzinę w trakcie egzaminu (np. poprzez otwarcie 

drzwi).   

19. Przed, w trakcie i po egzaminie obowiązuje zakaz kontaktowania się  z innymi 

zdającymi.  

20. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

21. Uczniowie są przypisani do poszczególnych sal egzaminacyjnych: 

Numer sali egzaminacyjnej/ wejście Uczniowie 

s. 105 I piętro, wejście 1 C03 

s. 106 I piętro, wejście 1 B17, C04, C13 

s. 107 I piętro, wejście 2 A01, A10, A18, B11, C05 

s. 112 I piętro, wejście 1 A15 

s. 201 II piętro, wejście 3 A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09 

s. 202 II piętro, wejście 3 B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09 

s. 205 II piętro, wejście 2 C01, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12 

s. 206 II piętro wejście 2 A11, A12, A13, A14, A16, A17, A19, A20 

s. 211 II piętro, wejście 3 B10, B12, B13, B14, B15, B16, B18, B19, B20 

 

22. Zdający może wyjść z sali nie wcześniej niż przed upływem godziny od rozpoczęcia 

egzaminu.  

23. 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, w izolatorium z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych 

osób. 

24. PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej 

sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. 

25. Po zakończeniu pracy z zestawem egzaminacyjnym i uzyskaniu zgody na wyjście z sali 

uczniowie opuszczają salę, odbierają swoje rzeczy osobiste i wychodzą ze szkoły 

wyjściem najbliższym ich sali egzaminacyjnej. W trakcie opuszczania budynku oraz po 

jego opuszczeniu należy zachować dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 m. 

 

 

Pszczyna, dn. 11.05.2021r. 


