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Załącznik do Zarządzenia nr 28/2020 
Dyrektora Zespołu Placówek  
Oświatowych nr 3 w Mławie 

z dnia 8 czerwca 2020 r. 

 

INSTRUKCJA  BEZPIECZEŃSTWA  PODCZAS  EGZAMINU  ÓSMOKLASISTY  

ORGANIZOWANEGO W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  7  W  MŁAWIE  

FUNKCJONUJĄCEJ  W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO ZWIĄZANEGO                      

Z COVID-19 

 

§ 1 

 

Wstęp 

 

   Instrukcję wprowadza się mając na uwadze konieczność zapewnienie bezpiecznego pobytu 

uczniów w placówce w czasie Egzaminu Ósmoklasisty w okresie zagrożenia w sytuacji 

obowiązującego stanu epidemicznego, związanego z wirusem Covid-19. 

 

§ 2 

 

Wytyczne dotyczące osób przebywających na terenie szkoły w czasie egzaminu  

 

1. Podczas egzaminu na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie : 

a) zdający, 

b) członkowie zespołów nadzorujących,  

c) obserwatorzy, 

d) nauczyciele pełniący dyżur,  

e) dzieci korzystające z zajęć świetlicowych wraz z opiekunami świetlicy,  

f) pracownicy administracji,   

g) pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, 

obsługę szatni itp. 

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

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

w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem, jeżeli zdający wymaga 

pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów. 

3. 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). 

4. Każda z osób wchodzących do szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce.  
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§ 3 

 

Wytyczne dotyczące zdających 

 

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

chorobę zakaźną. 

2. Zdający 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. Zdający wchodzi do szkoły sam – rodzic może wejść z uczniem, jeżeli ten potrzebuje 

pomocy w poruszaniu się. 

4. Zdający wchodzi na teren szkoły zgodnie z wytycznymi i planem opracowanym przez 

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie – załącznik nr 1. 

5. Zdający podczas wejścia do szkoły dezynfekuje ręce. 

6. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym telefonów 

komórkowych, książek, maskotek itp. 

7. Na egzaminie zdający korzysta tylko z własnych przyborów.  

8. Zdający przynoszą własną butelkę z wodą pitną (szkoła nie zapewnia wody pitnej). 

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

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

10. Na teren szkoły zdający wchodzą mając zakryte usta i nos (maseczką lub przyłbicą). 

11. Po wejściu do sali egzaminacyjnej i zajęciu miejsca zdający mogą zdjąć nakrycie nosa                     

i ust.  

12. Zdający zakrywa nos i usta w momencie : 

a) kiedy podchodzi do niego członek zespołu nadzorującego, 

b) kiedy podchodzi do członka zespołu nadzorującego,  

c) gdy prosi członka zespołu nadzorującego o podejście do stolika przy którym zdający 

siedzi, 

d) wyjścia do toalety, 

e) opuszcza salę egzaminacyjną, 

f) jest obecny przy odbiorze i pakowaniu materiałów egzaminacyjnych.  

13. Zdający jest zobowiązany odsłonić nos i usta w momencie wpuszczania do sali 

egzaminacyjnej, jeżeli został o to poproszony przez członka zespołu egzaminacyjnego,                 

w celu identyfikacji zdającego. Należy zachować wówczas odległość między członkiem 

zespołu nadzorującego a zdającym minimum 1,5 m. 

14. Po zakończeniu egzaminu zdający niezwłocznie opuszcza szkołę. 

15. Zdający mogą mieć zakryty nos i usta w czasie całego egzaminu, jeżeli uznają to za 

stosowne. 

16. Zdający nie może opuścić sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od 

godziny rozpoczęcia egzaminu (z wyjątkiem korzystania z toalety). 

17. 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.   
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§ 4 

Wytyczne dotyczące członków zespołu egzaminacyjnego 

 

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

chorobę zakaźną. 

2. Członek zespołu egzaminacyjnego 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. Członkowie zespołu nadzorującego wchodzą na teren szkoły z zakrytym nosem i ustami 

(maseczka lub przyłbica – w szczególności w przypadku osób, które ze względów 

zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). 

4. Członków zespołu nadzorującego obowiązuje zakrywanie nosa i ust w czasie : 

a) odbioru arkuszy egzaminacyjnych od przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej,   

b) poruszania się po terenie szkoły, 

c) wpuszczania zadających do sali egzaminacyjnej, 

d) rozdawania i zbierania arkuszy egzaminacyjnych, 

e) poruszania się po sali egzaminacyjnej,  

f) konieczności podejścia do stolika zdającego, 

g) pakowania arkuszy egzaminacyjnych, 

h) przekazywania arkuszy egzaminacyjnych przewodniczącemu Komisji 

Egzaminacyjnej.   

5. Przewodniczący lub inna osoba wchodząca w skład zespołu nadzorującego losuje za 

zdającego numerek stolika.  

6. Członkowie zespołu nadzorującego podczas wszystkich czynności organizacyjnych muszą 

mieć założone rękawiczki jednorazowe.  

7. Członkowie zespołu egzaminacyjnego mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg 

egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu. 

8. 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). 

9. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć 

poruszanie się po sali egzaminacyjnej, konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy 

zdających w pozycji stojącej. 

10. Członkowie zespołu egzaminacyjnego mogą mieć zakryty nos i usta w czasie całego 

egzaminu, jeżeli uznają to za stosowne.  

11. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących 

zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, 

b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego                                           

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

c) po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym 

d) 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, 
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e) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających,  

f) po zakończonym egzaminie. 

12. Należy poinstruować zadających, aby po egzaminie nie gromadzili się na terenie szkoły, 

zaś wrażeniami o egzaminie dzielili się wykorzystując środki elektroniczne. 

 

§ 5 

 

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją egzaminu ósmoklasisty oraz obowiązki 

pracowników administracji i obsługi  

 

1. Do pracy może przyjść tylko pracownik administracji i obsługi zdrowy, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Nie może przyjść do pracy pracownik administracji i obsługi, jeżeli przebywa w domu                         

z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty 

kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

3. Przy wejściu do szkoły należy wywiesić informację : 

a) dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu, 

b) zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, 

c) zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego, 

d) zawierającą numery telefonów do służb medycznych, 

e) zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590). 

4. Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, 

min. 60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez 

wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.  

5. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. 

Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 

6. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi 

zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.  

7. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane                         

z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych 

członków zespołu nadzorującego. 

8. Sale egzaminacyjne powinny być przewietrzone przed egzaminem i po egzaminie. 

9. Przed wejściem zdających do szkoły oraz sali egzaminacyjnej oraz po wyjściu z nich 

pracownicy obsługi zobowiązani są do dezynfekcji klamek i poręczy oraz bieżącej 

dezynfekcji toalet. W celu monitorowania tych czynności prowadzona będzie karta 

kontroli – załącznik nr 2. 

10. Ławki i krzesła muszą być dezynfekowane przed i po każdym egzaminie.  

11. Dezynfekowane powinny być odtwarzacze CD wykorzystywane do przeprowadzenia 

egzaminu z języka obcego nowożytnego.  

12. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby 

zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni 

na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 
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13. Dla każdego zdającego zostanie  zapewnione miejsce przed salą egzaminacyjną w którym 

będzie mógł zostawić rzeczy osobiste. Rzeczy osobiste będą umieszczone w plastikowych 

workach (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania). Należy 

zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy                         

z osobami odbierającymi swoje rzeczy albo zadbać, by oczekując na oddanie lub odbiór 

swoich rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych 

osób, zakrywanie ust i nosa). 

14. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy wywiesić plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej 

dezynfekcji rąk. 

15. Na terenie szkoły należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w 

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

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – sala 109.  

 

§ 6 

 

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa  

 

1. Członkowie zespołów nadzorujących powinni przejść szkolenie z zasad dotyczących 

bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego. 

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego 

przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu 

przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą 

być kaszel, katar lub łzawienie. 

3. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub osoba przez niego upoważniona odbiera 

paczki z materiałami egzaminacyjnymi w rękawiczkach z zasłoniętym nosem i ustami.                  

Po odebraniu paczki należy zdezynfekować płynem do dezynfekcji.  

 

 

§ 7 

 

Tryb postępowania w przypadku stwierdzenia zagrożenia 

 

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. O pojawieniu się objawów choroby u zdającego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego 

niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów. O tym fakcie musi zostać 

powiadomiona powiatowa stacja sanitarno – epidemiologiczna, zaś w przypadku 

pogarszana się stanu zdrowia pogotowie ratunkowe.  

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 

 

 

 

 

Wykaz telefonów alarmowych                                     

i kontaktowych 

 

112 – telefon alarmowy 

999 – Pogotowie Ratunkowe 

998 – Straż Pożarna 

997 – Policja  

 23 654 33 82 – Urząd Miasta Mława  

23 654 35 73 – Stacja Sanitarno  

                         Epidemiologiczna w Mławie  

660 023 474 – kontakt z Dyrektorem   

                        placówki  

 


