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WEWNĘTRZNE PROCEDURY  PRZEPROWADZENIA BADANIA WYNIKÓW 

NAUCZANIA W KLASIE ÓSMEJ  

obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Opolu podczas badań wyników nauczania przed egzaminem ósmoklasisty 

przeprowadzanego w stanie zagrożenia epidemicznego  

Podstawa prawna:  

Wytyczne GIS, MZ i MEN z dnia 14 maja 2020 r. dotyczące organizowania i przeprowadzania 

w 2020 r. egzaminów z późn. zm.;  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 1960 

i 2087) z późn. zm. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii. 

I. Zasady ogólne 

1. Szkoła w badaniu wyników nauczania daje ósmoklasistom szansę sprawdzenia swojej 

wiedzy i umiejętności z przedmiotów egzaminacyjnych.  

2. Wobec ucznia, który nie przystąpi do badania wyników nauczania nie wyciąga się żadnych 

konsekwencji.   

3. Na badanie wyników nauczania może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel), 

bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzic/opiekun i uczeń 

z procedurą zapoznaje się poprzez stronę internetową lub informację otrzymaną drogą 

mailową 

4. Jeżeli uczeń ma alergię lub inne niezagrażające pozostałym osobom schorzenie, którego 

objawami są kaszel, katar lub łzawienie, rodzic/opiekun prawny powinien poinformować 

dyrektora o tym fakcie. Wiedza ta jest potrzebna, by nie interpretować tych objawów jako 

niepokojących. 

5. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu badania 

wyników nauczania nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą 

nakwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną 

lub izolacją w warunkach domowych. 

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

7. Podczas badania wyników nauczania w szkole mogą przebywać wyłącznie:  

1) uczniowie,  

2) nauczyciele, 

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję, obsługę szatni itp., 

4) uczniowie klas 1-3 uczący się w trybie stacjonarnym 

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

8. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione,        

w tym rodziców/opiekunów prawnych uczniów. 

9. Uczniom nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, maskotek. 
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10. Na badaniu wyników nauczania każdy uczeń korzysta z własnych przyborów 

piśmienniczych, linijki. Szkoła może udostępnić zapasowe długopisy i linijki, które 

uprzednio i po skorzystaniu przez ucznia zostaną zdezynfekowane. 

11. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

12. Cudzoziemcy przystępujący do danego badania, którym jako sposób dostosowania 

egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani 

przynieść własne słowniki. 

13. Należy unikać tworzenia się grup zdających. W tym celu uczniowie otrzymają dzień przed 

badaniem wyników informację o godzinie, o której powinni wejść na teren szkoły w dniu 

badania. 

14. Zdający są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego, nie gromadzenia się przed 

ani po badaniu wyników nauczania zarówno w szkole, jak i poza nią. 

15. Uczniowie przybywają na teren szkoły, zachowując odpowiedni dystans (co najmniej 1,5 

m).  

16. Przy wejściu do budynku szkoły obowiązkowo zasłaniają usta i nos, dezynfekują dłonie. 

17. Uczniowie przychodzą do szkoły 15 minut przed badaniem wyników, które rozpoczyna się 

o godz. 9.00 

18. Uczniowie piszący w salach 201, 202, 213,214, 215 wchodzą wejściem bocznym 

od podwórza szkoły i kierują się do Sal. 

19. Uczniowie piszący w salach 203, 204, 205, 206 wchodzą wejściem od strony placu zabaw 

i kierują się do Sali. 

20. Wyznaczony pracownik na wejściu kieruje ucznia do Sali.  

21. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, osoby na terenie szkoły mają mieć zakryte usta i nos 

w trakcie przebywania na sali gimnastycznej, korytarzu.  

22. Po badaniu wyników nauczania uczniowie opuszczają szkołę zachowując dystans i udają 

się do domu. 

23. Po badaniu wyników nauczania ósmoklasiści mają lekcje w formie zdalnej.  

 

II. Środki bezpieczeństwa osobistego 

1. Uczniowie przybywają do szkoły, zachowując odpowiedni dystans (co najmniej 1,5 m). 

Przy wejściu do budynku szkoły zasłaniają usta i nos i kierują się wprost do sali, w której 

będzie badanie wyników nauczania. Po zajęciu miejsca przy stoliku uczeń może zdjąć 

maseczkę. 

2. Po zajęciu miejsca w sali uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:  

1) rozdawane są arkusze, 

2) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

(niezwiązane z treścią zadań)  

3) wychodzi do toalety, 

4) kończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali  

3. Nauczyciele podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta       

i nos, również w trakcie badania wyników nauczania po zajęciu miejsca przy stoliku lub 

podczas obserwacji przebiegu badania, powinni mieć założone rękawiczki. 

4. Uczniowie, nauczyciele, inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie testu, którzy ze 

względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni 

używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania. 
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5. Nauczyciele nadzorujący badanie wyników powinni do niezbędnego minimum ograniczyć 

poruszanie się po sali lekcyjnej. 

6. Przed rozpoczęciem testu nauczyciele nadzorujący informują uczniów o obowiązujących 

zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:  

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, 

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego                      

z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali po zakończeniu pracy 

z arkuszem  

3) niedotykania 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,  

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po 

zakończonym teście, 

5) opuszczeniu na stałe sali (jeżeli zakończył pracę z arkuszem)  

7.  

III. Przygotowanie szkoły i sal lekcyjnych 

1. Przy wejściu do szkoły jest wywieszona informacja: 

1) dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania 

zakażeniu, 

2) zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, 

3) zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego, 

4) zawierająca numery telefonów do służb medycznych, 

5) zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590). 

2. Płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) jest umieszczony przy 

wejściu do szkoły oraz w każdej sali lekcyjnej. Do skorzystania z niego są zobligowani 

wszyscy wchodzący na teren szkoły. 

3. Ławki w salach egzaminacyjnych są ustawione z zachowaniem 1,5-metrowego odstępu 

w każdym kierunku. 

4. Drzwi wewnątrz budynku/ Sali lekcyjnej/ są otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby 

uczestniczące w przeprowadzaniu testu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią: 

1) test z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, 

podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD,  

2) sytuacje, w których sale są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.  

5. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, 

zapewnia się regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.  

6. Sale należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich uczniów, mniej więcej co godzinę 

w trakcie testu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt 

duży hałas) oraz po teście, dbając o zapewnienie komfortu zdających. 

7. Uczniowie będą mogli zostawić rzeczy (kurtkę, torbę, …) w wyznaczonych miejscach, 

które zostaną zdezynfekowane zarówno wcześniej, jak i po skorzystaniu z nich przez 

uczniów. 
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8. Podczas zostawiania rzeczy zdający są zobowiązani do zachowania bezpiecznego odstępu, 

w razie konieczności odczekania na możliwość schowania bądź zabrania swoich rzeczy. 

Zaleca się unikania konieczności skorzystania z szafki (nieprzynoszenie niepotrzebnych 

rzeczy). 

9. Toalety, z których będą korzystali uczniowie i nauczyciele będą na bieżąco 

dezynfekowane. 

10. Ławki i krzesła w sali są dezynfekowane przed i po każdym teście.  

11. Sprzęt komputerowy (zwłaszcza klawiatura i myszka) używany podczas testu przez 

zdającego, odtwarzacze CD wykorzystywane przy egzaminie z języka obcego 

nowożytnego oraz zapasowe przybory piśmiennicze dla zdających przez testem i po jego 

zakończeniu zostają zdezynfekowane. 

12. Wyznacza się szatnię nr 19 na zapleczu sportowym jako pomieszczenie (wyposażone m.in. 

w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować 

ucznia w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu 

egzaminacyjnego lub u zdającego 

1. W przypadku, gdy pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel, powiadamia dyrektora 

szkoły, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektora. Pracownik szkoły sprawdza 

temperaturę ucznia termometrem bezdotykowym w przypadku zauważenia niepokojących 

objawów. Uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym 

miejscu, zapewniającym min. 2 m odległości od innych osób.  Niezwłocznie powiadomieni 

zostają rodzice/opiekunowie o konieczności natychmiastowego odebrania ucznia ze szkoły. 

Rodzic  ma obowiązek stawić się w szkole bezzwłocznie. Nad dzieckiem przejawiającym 

objawy chorobowe czuwa dyżurujący pracownik z zachowaniem minimum 2 m odległości. 

2. W szkole wyznaczone jest pomieszczenie, bądź obszar do izolacji osoby przejawiającej objawy 

chorobowe zaopatrzone w środki ochrony i płyn dezynfekujący.(szatnia nr 19 na zapleczu 

sportowym.) 

3. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, 

infekcji dróg oddechowych nie podejmują pracy, pozostają w domu, kontaktują się   

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, 

z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika oraz powiadamia pracodawcę o 

nieobecności. W razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 

i informują, że mogą być zarażeni koronawirusem. 

4. Szkoła zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego                       

i Ministra Zdrowia  oraz obowiązujących przepisów prawa. 

5. W budynku szkoły, w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do służb 

medycznych i stacji sanitarno - epidemiologicznej. 

6. W przypadku wystąpienia u ucznia, pracownika niepokojących objawów, sugerujących 

zakażenie koronawirusem natychmiast odsuwa się go od pracy. 

7. Niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle 

do wydawanych instrukcji i poleceń. 
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8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał  uczeń, pracownik, poddaje się gruntownemu 

sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych. 

9. Ustala się listę osób przebywających z osobą podejrzaną o zakażenie.  Zaleca stosowanie się 

do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt 

z zakażonym 

 

 

 

 

 

http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/

