
 

Uzupełniające procedury Zespołu Nadzorującego (w tekście skrót ZN)  podczas przebiegu Egzaminu 

Ósmoklasisty 2020 dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie w czasie 

pandemii Covid-19 

W związku z koniecznością przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w szczególnych 

warunkach, obowiązujące zasady względem komisji zostały poszerzone o następujące treści: 

 

1. Wytyczne podstawowe: 
 

 Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

 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. 

 Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  z wyjątkiem sytuacji, kiedy 

zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

 Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: zdający, osoby zaangażowane  

w przeprowadzenie egzaminu tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, nauczyciele 

pełniący dyżury, inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości.  

 Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym 

rodziców i przedstawicieli mediów. 

 W dniach 16 – 18.2020 w szkole nie odbywają się zajęcia edukacyjne dla innych uczniów. 

 Zdający nie powinien wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy, w tym telefonów, książek, 

maskotek, itp. 

 Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. 

 Szkoła nie zapewnia wody pitnej dla zdających i członków ZN – na egzamin należy przynieść 

własną butelkę z wodą. 

 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołu 

nadzorującego, którzy nawet w dniu egzaminu będą mogli zastąpić osoby, które z uzasadnionych 

powodów nie będą mogły przyjść do pracy w tym dniu egzaminu. 

  



2. Środki ochrony osobistej: 
 Czekaja na wejście do szkoły i Sali egzaminacyjnej zdający zachowują bezpieczny odstęp (minimum 

1,5 m.) oraz mają zakryte usta i nos. 

 Na teren szkoły mogą wejść jedynie 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 sal egzaminacyjnych członek ZN może poprosić 

zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy celem zweryfikowania jego tożsamości z zachowaniem 

bezpiecznego odstępu. 

 Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w Sali egzaminacyjnej. Po 

zajęciu miejsca zdający ma obowiązek ponownego zakrycia ust i nosa kiedy: podchodzi do niego 

nauczyciel aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, gdy wychodzi do toalety i gdy kończy 

pracę z arkuszem egzaminacyjnym. 

 Członkowie ZN i obserwatorzy 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. 

 W trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać 

usta i nos oraz mieć założone rękawiczki. Członkowie ZN powinni  do niezbędnego minimum 

ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie 

pracy zdających w pozycji stojącej. 

 Zdający i członkowie ZN, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką 

mogą korzystać z przyłbicy. 

 Jeżeli zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinien zgłosić ten fakt 

dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. 

 Zarówno zdający jak i członkowie ZN jeżeli uznają to za właściwe mogą mieć zakryte usta i nos  

w trakcie trwania całego egzaminu. 

  



3. Organizacja przestrzeni budynków: 
 przy wejściu wywieszone są informacje dotyczące objawów zarażenia korona wirusem, informacje 

zawierające nazwę, adres i telefon do najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej, informacje 

zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego, numery telefonu do służb 

medycznych oraz numery telefonów infolinii NFZ w sprawie koronawirusa, 

 przy wejściu umieszczony jest płyn do dezynfekcji wraz z informacją o obligatoryjnym korzystaniu  

z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły oraz instrukcja mówiąca o prawidłowym 

sposobie dezynfekcji rąk, 

 płyn do dezynfekcji wraz z instrukcją prawidłowego sposobu dezynfekcji znajduje się również przy 

wejściu do każdej Sali egzaminacyjnej, 

 sale egzaminacyjne przygotowane są dla zdających i ZN w sposób zapewniający im bezpieczny odstęp 

wynoszący 1,5 metra – miejsca zdających i członków ZN są ustawione w taki sposób, aby pomiędzy 

zdającymi i członkami ZN był co najmniej 1,5 metrowy odstęp w każdym kierunku, 

 drzwi wejściowe do szkoły i sal egzaminacyjnych są otwarte aby zdający i członkowie ZN nie musieli 

ich otwierać. Wyjątek stanowi egzamin z języka obcego w dniu 18.06.2020 r. w zakresie zadań na 

rozumienie ze słuchu, 

 sale egzaminacyjne będą wywietrzone 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu, co godzinę podczas 

trwania egzaminu (pod warunkiem że pozwala na to pogoda – przeciągi – oraz na zewnątrz budynku 

nie panuje zbyt duży hałas), 

 PZN zapewnia bieżącą dezynfekcje toalet, utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych  

z dezynfekcją powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, poręczy krzeseł  

i powierzchni płaskich, 

 ławki i  krzesła w salach egzaminacyjnych są dezynfekowane przed i po każdym egzaminie, 

 w pomieszczeniu obok gabinetu pedagoga w budynku A wyznaczone jest pomieszczenie, w którym  

w razie potrzeby będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

  



4. Procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu: 
 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków ZN przeprowadzającego egzamin  

w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo 

inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu 

nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku 

danego zdającego jako objawów „niepokojących”. 

 Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze  od przewodniczącego 

zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają 

założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.  

 Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, 

przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej 

osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu   

z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 

 W przypadku zdającego, który przejawia objawy choroby Przewodniczący Zespołu 

Egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej 

sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego również pogotowie ratunkowe. 

  



5. Procedury przebiegu egzaminu w dniach 16 – 18 czerwca 2020 r.: 
a. Zdający: 

 Przychodzą do szkoły w dniach egzaminu o godzinie:  

o kl. 8a – 8.30 

o kl. 8b – 8.35 

o kl. 8c – 8.40 

 korzystają z wejścia głównego do budynku szkoły, 

 oczekując na wejście do budynku szkoły czy sali egzaminacyjnej zdający zachowują bezpieczny 

odstęp - minimum 1,5 metra od innych osób, 

 każdy zdający wchodzi do budynku w maseczce zasłaniającej usta i nos oraz dokonuje przy wejściu 

dezynfekcji rąk, 

 przy wejściu do budynku po odnotowaniu przez dyżurującego nauczyciela obecności każdy zdający 

udaje się na II piętro do wskazanej sali egzaminacyjnej. Wykaz zdających w poszczególnych salach 

zostanie wcześniej przekazany przez wychowawców, wywieszony na tablicach na parterze oraz na 

drzwiach sali egzaminacyjnej, 

 zdający nie powinien wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy, w tym telefonów, książek, 

maskotek, itp.  

 rzeczy, które mimo wszystko zostaną przyniesione przez zdających, a których nie można wnieść do 

sali egzaminacyjnej należy zdeponować u nauczycieli dyżurujących w wyznaczonym do tego 

miejscu, 

 członkowie ZN w wyznaczonym miejscu przed salą egzaminacyjną dokonują losowania numerków 

stolików i sprawdzenia tożsamości zdających, 

 po wejściu do sali egzaminacyjnej i zajęciu miejsca zdający może zdjąć maseczkę odsłaniając usta  

i nos. Zdający musi pamiętać o ponownym zasłonięciu twarzy gdy będzie odbierał arkusz 

egzaminacyjny od członka ZN, gdy podchodzi do niego członek ZN aby odpowiedzieć na zadane 

przez niego pytanie, gdy wychodzi do toalety i gdy kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym, 

 przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący ZN przekazuje informację zdającym  

o obwiązujących zasadach bezpieczeństwa: 

o zakazie kontaktowania się z innymi, 

o obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z członkami ZN, wyjściu 

do toalety i wyjściu z Sali po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym, 

o niedotykania dłońmi okolic, twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny 

kaszlu i kichania: należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, 

o zachowaniu odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończeniu egzaminu. 

 po podniesieniu ręki sygnalizującej zakończenie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający po 

sprawdzeniu arkusza przez nauczyciela wychodzi z sali tą samą drogą zachowując obowiązujące 



zasady bezpieczeństwa. Jeżeli kilu uczniów zasygnalizuje ukończenie egzaminu w tym samym 

czasie  komisja będzie wypuszczać kolejno uczniów co  minutę. 

 zdający może opuścić 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 zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej, 

 sale egzaminacyjne po zakończonym egzaminie uczniowie opuszczają w następującej kolejności: 

sala B30, sala B34, sala B25, sala B26, sala B28, sala B27, 

 po opuszczeniu sal egzaminacyjnych zdający powinni z zachowanie wymogów bezpieczeństwa 

(odpowiedni odstęp minimum 1,5 metra) opuścić budynek i teren szkoły i udać się do domu. 

Wrażeniami po każdej części egzaminu zdający powinni dzielić się między sobą z wykorzystaniem 

mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać powinni spotkań w grupie np. 

przy wejściu do szkoły. 

  



b. Członkowie zespołów nadzorujących i nauczyciele pełniący dyżury: 

 każdy członek ZN zobowiązany jest do posiadania i używania maseczki, a także rękawiczek 

ochronnych (zaleca się posiadanie 2 par). 

 nauczyciele przychodzą do szkoły w dniach egzaminu o godzinie:  

o 8.15 – członkowie ZN 

o 8.20 – nauczyciele dyżurujący 

 korzystamy z wejścia głównego do budynku szkoły, 

 oczekując na wejście do budynku szkoły członkowie ZN i nauczyciele dyżurujący zachowują 

bezpieczny odstęp - minimum 1,5 metra od innych osób, 

 każdy członek ZN i nauczyciele dyżurujący wchodzą do budynku w maseczce zasłaniającej usta i nos 

oraz dokonują przy wejściu dezynfekcji rąk, 

 następnie udaje się na I piętro budynku do pokoju nauczycielskiego gdzie PZN przypomni 

podstawowe zasady postępowania podczas egzaminu, 

 wszystkie rzeczy osobiste, w tym telefony, smartfony członkowie ZN pozostawiają w pokoju 

nauczycielskim lub zabezpieczają w inny sposób we własnym zakresie, 

 o godz. 8.25 przewodniczący ZN wraz z przedstawicielem zdających (przewodniczący klas w 

kolejnych dniach – 8a wtorek, 8b środa, 8c czwartek) udaje się do sali B16 w celu odbioru materiałów 

egzaminacyjnych. Następnie PZN i członkowie ZN udają się przed sale egzaminacyjne gdzie 

wykonają czynności związane z wpuszczeniem zdających do sal: (sprawdzeniem tożsamości, 

wylosowanie numeru stolika), 

 zdający wpuszczani są wg harmonogramu przygotowanego wcześniej: najpierw uczniowie klasy 8a, 

potem kl. 8b i kl. 8c. Uczniowie spóźnieni wpuszczani są do sal po wszystkich zdających w danej sali, 

ale nie później niż do czasu rozpoczęcia pracy z arkuszem, 

 po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący ZN przed rozpoczęciem egzaminu 

przekazuje informację z o obwiązujących zasadach bezpieczeństwa: 

o zakazie kontaktowania się z innymi, 

o obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z członkami ZN, wyjściu do 

toalety i wyjściu z sali po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym, 

o niedotykania dłońmi okolic, twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu  

i kichania: należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, 

o zdający może opuścić 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 zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej, 

o zachowaniu odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończeniu egzaminu, 

 o godz. 9.00 członkowie ZN rozdają arkusze egzaminacyjne uczniom, 



 po zasygnalizowaniu przez zdających faktu zakodowania prac sprawdzają poprawność kodowania we 

wszystkich wskazanych miejscach (arkusz, karty odpowiedzi, karty odpowiedzi zadań otwartych – 

ewentualnie w części matematycznej), 

 wszystkie ww. czynności członkowie ZN wykonują w rękawiczkach i w maseczkach zasłaniających 

usta i nos, 

 po zakończeniu czynności organizacyjnych PZN zapisuje na tablicy w widocznym miejscu godzinę 

rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, 

 jak zdający rozpoczną pracę z arkuszem egzaminacyjnym, a członkowie ZN zajmą swoje miejsca 

mogą ściągnąć maseczki, 

 członkowie ZN powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej, 

 członkowie ZN muszą pamiętać o założeniu maseczek zawsze, kiedy kontaktują się ze zdającymi, 

 podczas trwania egzaminu członkowie ZN zachowują bezpieczny odstęp – minimum 1,5 metra, 

 odbierając arkusze od zdających, którzy zakończyli pracę członkowie ZN muszą mieć założone 

rękawiczki i maseczki zasłaniające usta i nos.  

 po podniesieniu ręki przez zdającego sygnalizującej zakończenie pracy z arkuszem egzaminacyjnym 

zdający po sprawdzeniu arkusza przez nauczyciela (czy przenieśli odpowiedzi z arkusza na kartę 

odpowiedzi -  jeżeli tego nie zrobili członkowie ZN polecają im wykonać tą czynność zanim opuszczą 

salę egzaminacyjną), wychodzi z sali tą samą drogą zachowując obowiązujące zasady bezpieczeństwa. 

Jeżeli kilku uczniów zasygnalizuje ukończenie egzaminu w tym samym czasie  komisja będzie 

wypuszczać kolejno uczniów co  minutę. 

 zdający może opuścić 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 zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej, 

 sale egzaminacyjne po zakończonym egzaminie uczniowie opuszczają w następującej kolejności: sala 

B30, sala B34, sala B25, sala B26, sala B28, sala B27, 

 po zakończeniu pracy przez wszystkich zdających w obecności przedstawicieli zdających porządkują 

arkusze, umieszczają je w kopertach, opisują koperty, które przewodniczący ZN przekazuje PZN, 

 po uzupełnieniu dokumentacji i oddaniu prac członkowie ZN kończą pracę w komisji i opuszczają 

budynek szkoły. 


