
WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA 

SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 

IM. WŁADKA ZAREMBOWICZA WE WROCŁAWIU 

W OKRESIE OD 16 CZERWCA DO 18 CZERWCA 2020r. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

Procedura opracowana na podstawie wytycznych GIS, CKE i MEN organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów ósmoklasisty. 

Ogólne zasady bezpieczeństwa 

1. Od 16 do 18 czerwca 2020 r. o godzinie 09.00 uczniowie klas VIII piszą egzamin ósmoklasisty na terenie Szkoły. 

2. Przy organizacji egzaminu Szkoła uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. 

3. Do egzaminu ósmoklasisty w Szkole mogą przystąpić  uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. 

Procedura przychodzenia i wychodzenia  

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik Szkoły ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną. 

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą 

na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren Szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

4. Podczas egzaminu w Szkole mogą przebywać wyłącznie:                                                                                                                       

a) zdający; 

b) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze     

zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz 

obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny); 



c) inni pracownicy Szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.; 

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

Niedozwolone jest przebywanie na terenie Szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, 

gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), 

przedstawicieli mediów. 

6. Zdający nie powinni wnosić na teren Szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. 

7.  Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, czarnego długopisu, linijki. W przypadku materiałów jednorazowych, 

których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

8. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika 

dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego 

(w rękawiczkach). 

9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 

10. Wyznacza się „strefę bezpieczeństwa” poza którą, na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie pracownicy Szkoły. Strefą tą jest przedsionek 

wejścia na teren placówki.  

11. W strefie odbywa się pomiar temperatury ucznia. Jeżeli zmierzona temperatura ciała ucznia przekracza 37°C lub dziecko wykazuje widoczne objawy 

chorobowe, placówka ma prawo odmówić przyjęcia ucznia.  

12. W strefie może przebywać tylko: pracownik i dziecko.  

13. Czekając na wejście do Szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

14. Każda osoba wchodząca do placówki lub strefy bezpieczeństwa ma obowiązek dezynfekcji rąk oraz używania osłony ust i nosa.  

15. Pracownicy uczestniczący w przyjęciu ucznia do placówki zobowiązani są nosić środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawiczki, przyłbice).  

Procedura bezpieczeństwa w trakcie przebywania uczniów w Szkole   

1. 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). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej 

Szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez uczniów. 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). 



2. 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 nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie; 

b) wychodzi do toalety; 

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

3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu 

egzaminu, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, 

siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu. 

4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po 

zajęciu miejsca przy stoliku. 

5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę. 

6.  Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą 

zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania 

7. Minimalna przestrzeń dla uczniów nie może być mniejsza niż 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego między osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy 

stolikami w sali podczas egzaminu.  

8. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również przygotowane jest z zachowaniem co najmniej 1,5 m od zdających oraz od pozostałych 

członków zespołu nadzorującego. 

9. Drzwi  do Szkoły oraz drzwi wewnętrzne budynku powinny być otwarte. Wyjątek stanowią egzaminy z języków obcych nowożytnych (podczas 

odsłuchiwania materiału z płyty). 

10. W sali, w której przybywa grupa dzieci, mogą znajdować się tylko przedmioty, które można skutecznie zdezynfekować.  

11. Sale egzaminacyjne wietrzy się przed wpuszczeniem do nich zdających i mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu ( jeżeli pogoda na to pozwala 

oraz jeśli nie panuje zbyt duży hałas na zewnątrz budynku). 

12. Pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia  

1. W razie zaobserwowania objawów choroby lub złego samopoczucia ucznia nauczyciel natychmiast informuje Dyrektora o zaobserwowanych 

zagrożeniach oraz pielęgniarkę szkolną, która przejmuje ucznia i przeprowadza do wydzielonego pomieszczenia, wyposażonego m.in. w środki 



ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób. W pomieszczeniu tym dziecko przebywa do 

czasu odbioru przez rodziców/opiekunów. 

2. Należy niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka z placówki. W przypadku braku kontaktu z 

rodzicem Dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną.  

3. Rodzice są zobowiązani do odebrania z placówki dziecka, które źle się czuje, ma podwyższoną temperaturę, kaszel, duszności, problemy żołądkowe 

(biegunka, bóle brzucha itp.), a także do nieposyłania do placówki chorego dziecka lub posiadającego podobne objawy.  

4. Rodzic jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe w dniu powrotu do Szkoły po przebytej chorobie.  

5. W przypadku stwierdzenia zachorowania na terenie placówki ucznia lub pracownika, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ( Dyrektor Szkoły) 

może  podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla danego ucznia lub wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu 

w danej sali.  

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, 

niezwłocznie odsuwa się go od pracy, powiadamia właściwą miejscowa stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych 

instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz 

zdezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).  

7. W przypadku stwierdzenia zachorowania na terenie placówki ucznia lub pracownika, Dyrektor w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym podejmuje decyzję o zamknięciu Szkoły na okres uzgodniony ze służbami sanitarnymi, w celu przeprowadzenia dekontaminacji 

pomieszczeń i przedmiotów. 

Obowiązki Nauczyciela  

1. Wyjaśnianie uczniom zasad bezpieczeństwa obecnie obowiązujących w Szkole oraz powodów ich wprowadzenia.  

2. Przed rozpoczęciem egzaminu informuje 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 po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym; 

c) 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; 

d) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie. 

3. Przeprowadzanie egzaminu z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min. 1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).  

4. Dopilnowanie w miarę możliwości, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów. 



5. Zwracanie uwagi, aby uczniowie często i regularnie myli i dezynfekowali  ręce.  

6. Regularne wietrzenie sali, w którym  przeprowadzany jest egzamin, przed  co najmniej raz na godzinę podczas egzaminu. 

7. Ustalenie bezpiecznej zasady korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.  

8. W sytuacji, gdy dziecko  przejawia niepokojące objawy choroby, niezwłoczne poinformowanie Dyrektora i rodziców w celu pilnego odebrania 

dziecka ze Szkoły. 

Obowiązki Ucznia 

1. Przychodzisz punktualnie na egzamin zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego.  

2. Jeśli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji,  musisz powiadomić o tym Przewodniczącego ZE (Dyrektora 

Szkoły) i  pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.   

3. Pamiętaj, abyś przyniósł własne przybory (długopis, pióro, linijkę słownik dwujęzyczny – uczniowie cudzoziemcy). W Szkole nie będziesz mógł ich 

pożyczać od innych uczniów.  

4. Nie przynoś do Szkoły zbędnych rzeczy, takich jak:  telefon komórkowy, książki czy maskotki. 

5. Przed i po egzaminie nie twórz zgromadzeń. Wrażeniami podziel się z rówieśnikami, używając np. komunikatorów lub mediów społecznościowych. 

Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans, przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie 

Szkoły. 

6. Na egzamin przynosisz własną butelkę wody. 

7. W drodze do i ze Szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny (1,5 metra). 

8. Przed wejściem do Szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji 

natychmiast umyj ręce.  

9. Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez Dyrektora Szkoły.  

10. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans (1,5 metra), a także unikaj 

dotykania oczu, nosa i ust.  

11. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.  

12. Bezwzględnie stosuj się do zaleceń Dyrektora Szkoły, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji 

Narodowej. 

 



Obowiązki obsługi sprzątającej  

1. Czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po zajęciach przy zachowaniu szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do 

czyszczenia powierzchni i sprzętów z zachowaniem zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu danego środka.  

2. Mycie/ dezynfekowanie przyborów wykorzystywanych do zajęć.  

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami  

1. Rodzice mają obowiązek podać numer telefonu kontaktowego w celu szybkiej komunikacji w razie wystąpienia konieczności zawiadomienia rodzica 

o stanie zdrowia dziecka.  

2. Rodzic jest zobowiązany do ciągłego monitorowania połączeń przychodzących na podany przez niego numer i odbierania połączeń z placówki jako 

priorytetowe.  

3. W razie braku kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym Dyrektor Szkoły zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz,  w razie 

potrzeby, Policję (w celu uzyskania kontaktu z rodzicami).  

Ważne numery telefonów:  

Infolinia 800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.  

Kontakt do Oddziału Epidemiologii PSSE we Wrocławiu:  

 do godziny 15:00 Oddział Epidemiologii tel. 693 900 908 lub 71 361 42 90 wew. 5  

 po godzinie 15:00 numer alarmowy Oddziału Epidemiologii: 603 720 579  

 osoby dorosłe Izba Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 we Wrocławiu (Oddział Chorób 

Zakaźnych) tel. 71 39 57 520 

 dzieci Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UM we Wrocławiu ul. Chałubińskiego 2- 2a tel. 71 770 31 51  


