Zasady organizacyjne związane z zachowaniem bezpieczeostwa
przed i po egzaminie ósmoklasisty w PSP 9 w dniach 16.06-18.06.2020r
Egzamin odbywad się będzie w oparciu o procedury egzaminacyjne zawarte w INFORMACJI O SPOSOBIE
ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIAEGZAMINU ÓSMOKLASISTYobowiązującej w roku szkolnym 2019/2020
zamieszczonej na stronie szkoły.
W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w szkole stosowane będą procedury zawarte w Wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
zamieszczone na stronie szkoły.
Wszyscy uczniowie, członkowie komisji egzaminującej oraz inni pracownicy szkoły mają ponadto obowiązek
przestrzegad poniższych zasad organizacyjnych związanych z zachowaniem bezpieczeostwa:
I. Zasady ogólne:
1. Na egzamin może przyjśd wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Rodzic/Prawny opiekun ani inne osoby postronne nie mogą wejśd z uczniem na teren szkoły.
3. Zdający nie mogą wnosid na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, zegarków,
maskotek.
4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych – długopis z czarnym wkładem i linijka.
Zdający nie mogą pożyczad przyborów od innych zdających.
5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieśd własną butelkę z wodą.
6. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryd usta i nos,
kiedy:
- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzied na zadane przez niego pytanie,
- wychodzi do toalety,
- kooczy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
7. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mied zakryte usta i
nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy
obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób
zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
II. Zasady szczegółowe:
1. Na teren szkoły mogą wejśd wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jednorazową lub wielorazową,
przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu
miejsc przez zdających.
2. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m)
oraz mają zakryte usta i nos. Zakazuje się tworzenia grup osób zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną
przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakooczeniu.
3. Aby nie kumulowad dużych grup uczniów przed wejściem do szkoły, w szatni oraz na korytarzach, uczniowie będą
wchodzili do placówki według podanego niżej harmonogramu:
Egzamin z języka polskiego i matematyki:
8:20 - wejście główne – sala 203 (13 osób); 204 (14 osób)
8:20 - wyjście ewakuacyjne z tyłu szkoły (między placem zabaw a boiskiem) – sala 207 (13 osób); 208 (13 osób)
8:35-wejście główne – sala 205 (13 osób); 206 (13 osób)
8:35-wyjście ewakuacyjne z tyłu szkoły (między placem zabaw a boiskiem) – sala 211 (5 osób); 210 (3 osoby); sala
209 (13 osób)

Egzamin z języka angielskiego:
8:20 - wejście główne – sala 203 (13 osób); 204 (14 osób)
8:20 - wyjście ewakuacyjne z tyłu szkoły (między placem zabaw a boiskiem) – sala 207 (13 osób); 208 (13 osób)
8:35- wejście główne – sala 205 (13 osób); 206 (13 osób); sala 103 (1 osoba)
8:35-wyjście ewakuacyjne z tyłu szkoły (między placem zabaw a boiskiem) – sala 211 (4 osoby); 210 (3 osób); sala
209 (13 osób.)
4. Przed każdym wejściem na uczniów czekad będą wyznaczeni pracownicy szkoły, którzy sprawdzą legitymację
szkolną oraz odbiorą oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna). Uczniowie będą wpuszczani salami.
5. Uczniowie będą wchodzid do szkoły wyznaczonym wejściem i przejdą prosto do swojej sali egzaminacyjnej.
6. Jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne, uczniowie nie zabierają dodatkowych okryd wierzchnich. Jeżeli nie
jest to możliwe, pozostawiają ubrania na ławce przed salą egzaminacyjną.
7. Przed wejściem do sali zdezynfekują ręce przygotowanymi przez szkołę środkami dezynfekującymi.
8. Przed rozpoczęciem egzaminu uczniowie mogą skorzystad z toalety, ale dokonuje się tego pojedynczo, aby uniknąd
zgromadzeniu kilku osób.
9. Na korytarzu znajdowad się będą wyznaczeni rezerwowi członkowie komisji egzaminacyjnej, którzy dopilnują
stosowania przez uczestników egzaminu zasad bezpieczeostwa.
10. Po napisaniu egzaminu obowiązują te same zasady jak przy wchodzeniu. Jeżeli w tym samym momencie skooczy
pisanie prac wielu uczniów, nastąpi rotacyjne wychodzenie z sali i przejście do wyjścia ze szkoły tak, jak to się
odbywało przy wchodzeniu.
11. Wrażeniami po egzaminie uczniowie mogą dzielid się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych,
komunikatorów, telefonicznie, unikając spotkao w grupie, np. przy wyjściu ze szkoły.
III. Informacje organizacyjne dla rezerwowych członków komisji:
1. Wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej przychodzą do szkoły o godzinie 8.00.
2. Rezerwowi członkowie komisji spoza szkoły przechodzą do jadalni i zajmują miejsce przy stoliku. Przy jednym
stoliku może siedzied tylko jedna osoba.
3. Rezerwowi członkowie komisji PSP9 dbają o bezpieczeostwo uczniów zgodnie z wyznaczonymi zadaniami.
4. Ze względów bezpieczeostwa szkoła nie zapewnia członkom komisji poczęstunku ani wody.

Mimo tak wielu ograniczeo i procedur wierzymy, że wyniki egzaminów będą doskonałe, czego już dzisiaj życzymy!

