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Zasady bezpieczeństwa zdających i ochrony osobistej  

w czasie egzaminów ósmoklasisty w 16,17,18 czerwca 2020 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie. 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie 

lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją 

w warunkach domowych. 

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

4. Przychodząc na egzamin, uczniowie mają zakryte usta i nos. 

5. Uczeń nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. 

6. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki, które 

przynosi w przeźroczystej torebce foliowej. Nie może pożyczać przyborów od innych 

zdających. 

7. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje uczniów na terenie całej szkoły. 

8. Przychodząc na egzamin, uczniowie ustawiają się przed wyznaczonym wejściem 

o wyznaczonych godzinach, zachowując odpowiedni odstęp (konieczne jest zachowanie 

co najmniej 1,5-metrowego odstępu). Przydział wejść stanowi załącznik nr 1 

do niniejszego dokumentu. Wszyscy uczniowie dziś otrzymają na swoje konto 

w dzienniku elektronicznym wiadomość zawierającą w/w załącznik. 

9. Przed wejściem do szkoły każda osoba dorosła ma założone rękawiczki ochronne 

lub dezynfekuje dłonie. 

10. Uczniowie są wpuszczani na teren i do szkoły pojedynczo. 

11. Uczniowie zostawiają swoje rzeczy w wyznaczonym miejscu na poszczególnych 

kondygnacjach. 

12. Jeżeli zachodzi taka konieczność, czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, uczniowie 

ustawiają się wzdłuż korytarza, zachowując odstęp miedzy sobą (co najmniej 1,5 m) oraz 

mają zakryte usta i nos. 

13. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej nauczyciel może poprosić zdającego 

o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest 

wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). 

14. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej uczeń oraz członkowie komisji mają obowiązek 

dezynfekować ręce. 

15. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przydzielonych do danej sali 

egzaminacyjnej, (w trakcie trwania egzaminu) uczeń może zdjąć maseczkę. 

16. Uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos w trakcie egzaminu, kiedy: 

- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, 

- wychodzi z członkiem komisji nadzorującej do toalety, 

- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

17. Uczeń może – jeżeli uzna to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, 

nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 
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18. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer zostanie wylosowany 

dla niego przez członka zespołu nadzorującego. 

19. Uczniowie w poszczególnych salach egzaminacyjnych zaczynają egzamin o godzinie 9:00 

zgodnie z komunikatem CKE, na drzwiach sal egzaminacyjnych będą wywieszone listy 

uczniów. Przydział uczniów do poszczególnych sal stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

dokumentu. 

20. Wszyscy uczniowie zostali poinformowani o przydzielonej im sali egzaminacyjnej w dniu 

10.06.2020r. za pośrednictwem modułu wiadomości w dzienniku elektronicznym Synergia 

Librus. 

21. Terminy przeprowadzania i czas przeznaczony na napisanie egzaminów w poszczególnych 

dniach podany jest w poniższej tabeli. 

Data Część egzaminu Czas trwania 

16 czerwca (wtorek) JĘZYK POLSKI 120 min  do 180 min * 

17 czerwca (środa) MATEMATYKA  100 min  do 150 min * 

18 czerwca (czwartek) JĘZYK ANGIELSKI 90 min  do 135 min * 

* - czas wydłużony dla uprawnionych 

22. Uczeń, który wcześniej zakończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym, po uzyskaniu zgody 

od przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin w danej sali, może na stałe opuścić 

salę najwcześniej po upływie co najmniej połowy czasu przeznaczonego na jego napisanie 

w danym dniu, tj. po: 

 60 minutach od rozpoczęcia pracy z arkuszem (język polski); 

 50 minutach od rozpoczęcia pracy z arkuszem (matematyka); 

 45 minutach od rozpoczęcia pracy z arkuszem (język angielski); 

23. 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. 

24. Uczeń powinien pamiętać o: 

- niedotykaniu 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, 

- o zakazie komunikacji z innymi zdającymi, 

- o konieczności zachowania odpowiedniego dystansu społecznego od innych zdających 

po zakończonym egzaminie. 

25. Uczniom nie wolno tworzyć grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed 

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

26. Wyznaczeni nauczyciele i pracownicy szkoły upewniają się, że zdający nie gromadzą się 

pod szkołą. 

27. Wrażeniami po egzaminie uczniowie mogą dzielić się między sobą z wykorzystaniem 

mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, 

np. przy wejściu do szkoły, na dziedzińcu szkolnym, na chodnikach itp. 
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28. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający 

oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. 

Wyjątek stanowią: 

- E8 z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas 

których odtwarzane jest nagranie z płyty CD, 

- sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów. 

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, 

należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów. 

29. Nauczyciele nieprzydzieleni do pracy w zespole nadzorującym przebieg egzaminów 

w danym dniu mają przydzielone inne zadania. Szczegółowy przydział zadań 

dla nauczycieli stanowi załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu i będzie dziś 

opublikowany w plikach szkoły. 

30. Powyższe zasady obowiązują nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i uczniów 

na każdej części egzaminu ósmoklasisty. 

 

 

Kutno, 12.06.2020r. 


