ZASADY ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA PRÓBNEGO
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 202
W WARSZAWIE
W OKRESIE WYSTĘPOWANIA STANU EPIDEMII COVID-19
Egzamin próbny ósmoklasisty przeprowadzony będzie w dniach 17, 18 i 19 marca 2021r.

I.
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik
szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dyrektor powinien być
poinformowany, że zdający choruje na alergie albo inne schorzenie, którego objawami mogą
być kaszel, katar lub łzawienie.
2. Na teren szkoły nie może przyjść osoba jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w
warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji,
kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.
Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
8. W czasie egzaminu w szkole nie będą wydawane żadne posiłki.

II.
1) Wpuszczanie zdających na teren szkoły będzie się odbywało dwoma wejściami:
wejściem B do sal egzaminacyjnych nr 1 i nr 2 oraz wejściem A do sali 21 wg podziału
na grupy egzaminacyjne.
Sala nr 1 przeznaczona jest dla uczniów kl. 8a a
sala nr 2 dla uczniów kl. 8b.
Do sali nr 21 kierują się uczniowie dla których czas egzaminu został wydłużony.
2) Wejścia do szkoły jest udostępnione dla zdających od godz. 8:40
O przydziale ucznia do określonej grupy, godzinie i sposobie wejścia do szkoły, zdający
będą poinformowani poprzez dziennik elektroniczny Librus najpóźniej dwa dni przed
egzaminem próbnym.

3) Uczniowie kierują się do wyznaczonych sal egzaminacyjnych, zostawiają okrycia
wierzchnie w przeznaczonych na szatnię miejscach.
4) Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

5) Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, wszystkie osoby wchodzące
na teren szkoły mają obowiązek korzystania z niego. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również
dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.
6) Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust
i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc
przez zdających. 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).
7) 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:
•
•
•

podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
wychodzi do toalety
kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

8) Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za
właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.
9) Ławki w sali egzaminacyjnej będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi
zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
10) Zdający w czasie egzaminu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
w tym przede wszystkim:
•
•

•

•

zakazu kontaktowania się z innymi zdającymi,
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,
niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie
higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym
łokciem lub chusteczką
konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.

11) Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem)
najwcześniej po upływie godziny, 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.
12) Wypuszczanie zdających ze szkoły odbywa się wejściem B, zdający nie mogą gromadzić
się pod szkołą, aby omówić egzamin.

III.

Postępowanie w przypadku stwierdzenia podejrzenia
zakażeniem koronawirusem lub choroby COVID-19

1.

Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby
COVID-19 (duszność i problemy z oddychaniem, kaszel, wysoka temperatura,
ból głowy i mięśni, uczucie wyczerpania) zostaje bezzwłocznie odprowadzony przez
pracownika wyposażonego w

przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki

do wyznaczonego, odizolowanego pomieszczenia (gabinet psychologa).
2.

Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.

3.

Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

4.

Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka
niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.

5.

Rodzic, po odebraniu dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek
poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza.

6.

Po odebraniu dziecka z objawami zakażenia przez rodzica pomieszczenie lub miejsce,
w którym przebywało jest dezynfekowane.

7.
8.

Wstrzymuje się przyjmowanie dzieci do szkoły.
Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu zdrowia
dziecka dzwoni na 999 lub 112.

9.

Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby
COVID-19 (duszność i problemy z oddychaniem, kaszel, gorączkę) zgłasza ten fakt
dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium
(gabinet psychologa).

10.

Dyrektor

kieruje

do

pomocy

osobę,

która

przystępując

do

działań

zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki.
11.

Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki
bezpieczeństwa.

12.

Dyrektor informuje burmistrza dzielnicy o podejrzeniu zakażenia u dziecka.

13.

Rodzice dzieci z grupy dziecka, u którego podejrzewa się zakażenie zostają
telefonicznie poinformowani o zaistniałej sytuacji i poproszeni o odbiór dzieci
i ich obserwację.

