Wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzenia Egzaminu Ósmoklasisty
w Szkole Podstawowej nr 26 w Krakowie w roku szkolnym 2020/21

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły,
obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu –
bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba
zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli
przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta
kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba
zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane
procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w
domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem
sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) zdający,
2) 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), asystenci
techniczni,
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości,
dezynfekcję, obsługę szatni itp.,
4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione.
6. W dniach przeprowadzania egzaminu, w szkole nie są prowadzone żadne zajęcia
edukacyjne dla innych uczniów.

7. Zdający nie powinni wnosić do szkoły zbędnych przedmiotów (w tym telefonów,
maskotek, książek),
8. Zdający korzystają z własnych przyborów, nie mogą sobie wzajemnie ich użyczać, zaś
gdy udostępni je szkoła, będą one dezynfekowane.
9. Cudzoziemcy mogą przynieść na egzamin własny słownik dwujęzyczny.
10. Szkoła nie zapewnia wody pitnej i posiłków, które zdający powinni przynieść ze sobą.
11. Należy zachować co najmniej 1,5 m odstępu w oczekiwaniu na wejście do szkoły
albo sali egzaminacyjnej.
Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z wprowadzeniem grup podczas
wpuszczania zdających na egzamin w dniach 25-27 maja 2021 roku
Klasa 8a – godz. 8.20
Klasa 8b – godz. 8.30
Klasa 8c – godz. 8.40
Aby uniknąć tworzenia większych skupisk zdających nie należy przybywać na egzamin
wcześniej niż ustalono powyżej!
12. W związku z koniecznością zapewnia bezpieczeństwa sanitarnego związanego z
Covid- 19 egzamin zostanie przeprowadzony w 8 salach lekcyjnych (średnio po 7-8
uczniów w sali).
13. 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 najmniej1,5-metrowego odstępu).
14. 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:
1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby
odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
2) wychodzi do toalety,
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

15. 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 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).
16. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć
poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie
pracy zdających w pozycji stojącej.
17. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego informuje
zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim o:
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą
zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali
egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
3) niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu
higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania kiedy to należy zakryć usta i nos
zgiętym łokciem lub chusteczką,
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po
zakończonym egzaminie.
18. Zdający egzamin mają zapewnione miejsce (szatnia), w którym będą mogli zostawić
rzeczy osobiste –plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.
19. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną po zakończeniu pracy najpóźniej
na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia egzaminu; w ciągu
ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu zdający nie opuszczają sali
egzaminacyjnej także w sytuacji, gdy zakończył pracę.
20. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
21. Na terenie szkoły wyznaczono i przygotowano pomieszczenie (wyposażone m.in. w
środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować
osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych kompatybilnych z objawami
COVID-19.

Szczegółowe rozwiązania organizacyjne związane z przeprowadzaniem egzaminu
w przypadku konieczności odizolowania zdającego lub innej osoby uczestniczącej
w przeprowadzaniu egzaminu
1. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego
lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu przejawiającej objawy
choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący
zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący
zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić
zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego
egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na
zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego,
jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest
odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji
odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole
zbiorczym.
2. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu
nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu
przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i
unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego
egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie
rozwiązanie jest niezbędne.

