
 

 

 

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY  

W JODŁOWNIKU 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA  

IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W JODŁOWNIKU  

 

Procedura  bezpieczeństwa związana z organizacją 

przestrzeni, budynków,  pomieszczeń w czasie 

egzaminów ósmoklasisty 

 

1. Przy wejściu do szkoły wywieszone są  informacje:  

a) dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,  

b) nazwa, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej,  

c) adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,  

d) numery telefonów do służb medycznych,  

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

2. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie 

alkoholu, min. 60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez 

wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.  

3. Płyn do dezynfekcji rąk jest dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu znajduje 

się informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 

4. Ławki w sali egzaminacyjnej są ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi 

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

5. W roku szkolnym 2019/2020 z każdej sali egzaminacyjnej w każdym  egzaminie E8, 

sporządza się plan sali egzaminacyjnej, dodatkowo wskazując odstępy zapewnione 

pomiędzy zdającymi.  

 

 



 

 

6. Sporządzanie planu sali egzaminacyjnej nie dotyczy sytuacji, gdy w danej sali 

egzaminacyjnej do egzaminu przystępuje tylko jeden zdający. 

7. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego zostały przygotowane z zachowaniem co 

najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu 

nadzorującego przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy 

zdających. 

8. Podczas,  gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych 

członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone 

rękawiczki.  

9. Członkowie zespołu nadzorującego ograniczają do niezbędnego minimum poruszanie się 

po sali egzaminacyjnej. 

10.  Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby 

zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich 

otwierać.  

Wyjątek stanowią:  

a) E8 z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, 

podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD,  

b) sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć  

przeciągów. 

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, 

należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów. 

11. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej 

co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie 

panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających. 

12. Dla każdego zdającego zostaje zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić 

rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp., uwzględniając zminimalizowanie  

możliwości kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy.  

13. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję  toalet. 

14. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych  wywieszone są plakaty z zasadami  

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

dezynfekcji rąk. 

 

 



 

 

15. Przeprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania 

powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, 

uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich. 

16. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej podlegają dezynfekcji przed i po każdym 

egzaminie.  

17. Dezynfekcji podlegają również odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia 

E8 z języka obcego nowożytnego. 

18. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji, zwłaszcza  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. 

19.  Na terenie szkoły jest  wyznaczone i przygotowane pomieszczenie, w którym będzie 

można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.  


