
 

Zasady bezpieczeństwa i higieny podczas egzaminu ósmoklasisty. Informacje dla zdających. 
 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną – dotyczy zarówno uczniów, nauczycieli jak i innych 
pracowników szkoły. Nie może przyjść osoba objęta kwarantanną ( izolacją) lub jeśli 
przebywa w domu z osobą objętą kwarantanną.  

2. Rodzic nie może wejść na teren szkoły.  
3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać tylko: 

- zdający,  
- osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu,  
- pracownicy odpowiedzialni za czystość, dezynfekcję, obsługę, 
 -pracownicy służb medycznych,  

4. Zdającym nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy: książek, telefonów 
komórkowych, smartwatchów, maskotek.  

5. Zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych (długopis lub pióro z czarnym 
tuszem/atramentem, w przypadku matematyki linijka), nie można pożyczać przyborów 
od innych zdających.  

6. Na egzamin można przynieść własną butelkę wody.  
7. Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej zdający zachowują odpowiedni 

odstęp ( co najmniej 1,5 m. ) oraz mają zakryte usta i nos. Nie wolno grupować się przed 
wejściem do szkoły oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po 
jego zakończeniu.  

8. 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). Podczas wpuszczania 
do sali uczeń może zostać poproszony o chwilowe odsłonięcie twarzy celem identyfikacji 
( konieczne jest zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu).  

9. Zdający po wejściu do budynku szkoły dezynfekują ręce płynem.  
10. Uczniowie w celu pozostawienia rzeczy osobistych np. kurtki, plecaka, parasola, mogą 

korzystać z szafek szkolnych. 
11. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsc w sali 

egzaminacyjnej.  
12. W sali egzaminacyjnej mają obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:  
        podchodzi do nich nauczyciel,  
        wychodzą do toalety, 
        kończą pracę z arkuszem i wychodzą z sali.  
13. Uczniowie mogą, jeśli uznają to za właściwe, mieć zakryte usta i nos w trakcie trwania 

egzaminu.  
14.  Uczeń może opuścić salę egzaminacyjną, jeśli zakończył pracę z arkuszem, najpóźniej 15 

minut przed wyznaczonym czasem. 
15. Po zakończeniu egzaminu uczniowie wychodzą z sali pojedynczo, opuszczają szkołę tym 

wyjściem, którym wchodzili do szkoły, nie grupują się. 
16. Informacja o przydziale uczniów do poszczególnych sal egzaminacyjnych zostanie 

wywieszony na tablicy  w holu szkoły.  
 



17.  Wpuszczanie uczniów do szkoły w dniach egzaminów tj. 16,17 i 18 czerwca: 
Godzina 8:15  
Wejście główne szkoły: wchodzą uczniowie klasy VIII A   
Godzina 8:30  
Wejście główne szkoły: wchodzą uczniowie klasy VIII B  
Godzina 8:40  
Wejście główne szkoły: wchodzą uczniowie klasy VIII C  
 
Przy wejściu głównym do szkoły będą dyżurować wyznaczeni nauczyciele.  
Uczniowie idą bezpośrednio do sali egzaminacyjnej, gdzie będą czekać na nich nauczyciele - 
członkowie zespołów nadzorujących. Po wylosowaniu numeru stolika przez nauczyciela, 
uczniowie zajmują wyznaczone miejsce.  
 
Bardzo proszę o punktualne stawienie się w szkole oraz do zapoznania się przestrzegania 
zasad określonych przez MZ, GIS oraz MEN. 


