
Zarządzenie dyrektora szkoły  nr 3/2021 

 

 Zarządzam przeprowadzenie egzaminów próbnych ósmoklasisty w roku 

szkolnym 2020/2021 w terminie 17 – 19.03.2021 z uwzględnieniem norm 

sanitarnych w warunkach epidemii  COVID – 19. 

Szczegółowe procedury dotyczące organizacji i przebiegu egzaminów próbnych 

zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia 

 

Na podstawie : 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19  ( DZ.U. z 2020 poz. 1960). 

 

• Wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów 

diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu 

ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego przedstawione przez:h Centralną 

Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny 

Inspektorat Sanitarny. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁ. NR 1 do zarządzenia dyrektora szkoły Nr 3/2021 

PROCEDURY ORGAZNIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINÓW 

PRÓBNYCH ÓSMOKLASISTY  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 

IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ 

I. Podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na test diagnostyczny, 

kto może być obecny na terenie szkoły podczas testu diagnostycznego oraz zasad 

korzystania z przyborów podczas testów 

1. Na test mogą przyjść tylko osoby bez objawów chorobowych ( uczeń, nauczyciel, 

pracownik szkoły) Covid – 19. 

2. Na egzaminy próbne nie przychodzą osoby objęte izolacją lub kwarantanną domową, 

lub przebywające w izolacji w warunkach domowych z inną osobą . 

3. Rodzice/ opiekunowie uczniów przystępujących do egzaminu próbnego nie mają prawa 

wejść na teren szkoły. 

4. Podczas egzaminu próbnego mają prawo przebywać w szkole: 

- uczniowie 

- nauczyciele powołani do komisji egzaminacyjnych, pracownicy administracji i obsługi 

zapewniający spełnienie norm sanitarnych 

-  pielęgniarka szkolna zapewniająca pomoc medyczną 

Niedozwolone jest przebywanie osób innych niż w/w, w tym rodziców/ opiekunów 

prawnych. 

5. Uczniowie nie wnoszą na teren szkoły zbędnych przedmiotów. Korzystają z własnych 

przyborów szkolnych . Materiały biurowe ( długopisy, lnijki, itp.) udostępniane przez 

szkołę są dezynfekowane). Uczniom nie wolno pożyczać własnych przyborów. 

Szkoła nie zapewnia napojów. Można przynieść własną butelkę z wodą. 

II. Wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej uczniów oraz innych osób 

biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu testów diagnostycznych, w tym 

zasady dotyczące zakrywania ust i nosa. 

1. Uczniowie oczekujący na wejście do szkoły oczekują zachowując odpowiedni dystans 1,5 

metra. Posiadają odpowiednie maseczki co najmniej chirurgiczne.  Uczeń zobowiązany 

jest przyjść o godz. 11:40. 

2. Na teren szkoły mogą wejść tylko osoby z założoną maseczką na nos i usta. Zasada ta 

znajduję zastosowanie na terenie całej szkoły, za wyjątkiem pomieszczeń , gdzie pisane 

są egzaminy próbne, po zajęciu miejsc przez zdających. 

3. Uczniowie są zobowiązani zakryć usta i nos do momentu zajęcia miejsca w Sali w której 

odbywa się egzamin próbny. Uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta kiedy: 

- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

- wychodzi do toalety 



- skończy pracę i wychodzi z sali 

4. Nauczyciele wykonujący pracę jako członkowie komisji egzaminacyjnych, podczas 

poruszania się po Sali w trakcie egzaminu próbnego, zobowiązani są do zakrywania ust 

i nosa (maseczka). Dozwolone jest zdjęcie maseczek przy obserwacji zdających, 

zachowując odstęp 1, 5 m między członkami komisji. 

 

III. Wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją 

przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz 

sal, w których uczniowie przystępują do testów diagnostycznych 

1. Przy wejściu do szkoły  umieszcza się informację - dotycząca objawów COVID – 19 oraz 

sposobów zapobiegania zakażeniu SARS – CoV -2. 

2. Zawierająca nazwę, adres oraz nr telefonu do najbliższej stacji sanitarno - 

epidemiologicznej 

- zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego, 

- zawierającą nr telefonu do służb medycznych, 

- zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie SARS- CoV – 2 ( 800 190 590). 
 

3. Przy wejściach do budynku umieszczone są płyny dezynfekujące wraz z informacjami 

o ich obligatoryjnych  zastosowaniach przez osoby trzecie wchodzące do budynku. 

4. Płyny do dezynfekcji są dostępne przed wejściem do każdej sali gdzie odbywają się 

egzaminy próbne. Ponadto znajduje się tam instrukcja prawidłowego mycia rąk. 

5. Ławki w salach rozmieszczone są z zachowaniem 1,5 m odstępów w każdym kierunku. 

6. Miejsca dla nauczycieli nadzorujących test diagnostyczny  przygotowane są 

z zachowaniem 1,5 m odległości od uczniów oraz pozostałych nauczycieli. Nauczyciele 

ograniczają do niezbędnego minimum poruszanie się po Sali podczas egzaminu 

próbnego. 

7. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych drzwi wejściowe do budynku pozostają 

otwarte tak aby uczniowie i nauczyciele nadzorujący przebieg testu  nie musieli ich 

dotykać. 

Wyjątki: 

- egzamin z j. obcych z odsłuchaniem tekstu, podczas odtwarzania płyty CD 

- przy wietrzeniu sal ( aby uniknąć przeciągów) 

Jeśli warunki pogodowe są niekorzystne  i  drzwi nie mogą być otwarte zapewniona jest 

regularna dezynfekcja klamek i uchwytów. 

8.Sale  wietrzone są przed wpuszczeniem do nich uczniów 

9. Dla każdego ucznia zapewnia się miejsce , w którym może zostawić rzeczy osobiste – 

plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.  W przypadku uczniów przystępujących do egzaminu 

próbnego w sali nr 15 są to: szatnie, a w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu 

w salach: 24 i 26 takimi miejscami są odpowiednio sale: 31, 32. 



 

10. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. 

11. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszczone są  plakaty z zasadami 

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

prawidłowej dezynfekcji rąk.  

12. Codzienne prace porządkowe są monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości: ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni 

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

poręczy krzeseł i powierzchni płaskich. 

13. Ławki oraz krzesła w salach są  dezynfekowane przed i po każdym egzaminie próbnym. 

14. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję: 

a) sprzętu,  

b) odtwarzaczy płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminów próbnych 

z języka obcego nowożytnego oraz z historii muzyki, 

c) przyborów piśmienniczych, jeżeli szkoła zdecyduje się zapewnić takie materiały dla 

uczniów, którzy zapomnieli przynieść je na test, z wyjątkiem materiałów 

jednorazowych, których uczniowie nie zwracają.1 

d) przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub 

przedmiotów, tak aby uczniowie oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie 

egzaminów próbnych nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji. 

e) Na terenie szkoły wyznaczone jest i przygotowane  pomieszczenie  na parterze budynku 

(izolatorium) (wyposażonem.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), 

w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. 

 

IV  Wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania testu 

diagnostycznego. 

1. Nauczyciele powinni zapoznać się z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa podczas 

próbnych egzaminów ósmoklasisty. 

2. Dyrektor szkoły / wychowawca informuje nauczycieli przeprowadzających test 

diagnostyczny w danej sali, że w tej sali do testu diagnostycznego przystępuje uczeń 

chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub 

łzawienie. Nauczyciele nadzorujący egzaminu próbnego w danej sali muszą posiadać 

taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego ucznia jako 

objawów „niepokojących”. 

3. Nauczyciele w rękawiczkach odbierają arkusze od dyrektora szkoły. Arkusze są 

rozdawane uczniom również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają 

zakryte usta i nos. 



4. Przed rozpoczęciem egzaminu próbnego należy poinformować uczniów 

o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

1) zakazie kontaktowania się z innymi uczniami, 

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego 

z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali po zakończeniu pracy 

z arkuszem, 

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania 

higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos 

zgiętym łokciem lub chusteczką, 

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczniów po 

zakończonym teście. 

5) Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą, w której jest 

przeprowadzany egzamin próbny – zarówno przed tym testem, jak i po jego 

zakończeniu. 

 

W tym celu dyrektor szkoły przekazuje uczniom: 

 

1) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem 

egzaminu próbnego ( każdego dnia uczniowie na egzaminy próbne stawiają się 

o godz.11:40, klasa VIIIA  – wejście główne do budynku, kl. VIII B  wejście przy 

stołówce) 

2) uczniowie są wpuszczani i wypuszczani po egzaminach tymi samymi drzwiami 

każdego dnia z zachowaniem zasad dystansu społecznego 

3) wypuszczanie uczniów z sal po egzaminie odbywa się według ściśle określonej 

procedury –np. sala po sali, upewniając się, że uczniowie nie gromadzą się pod szkołą, 

aby omówić test 

4) uczniowie zostaną poinstruowani, aby wrażeniami po teście dzielili się między sobą 

z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, 

a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. 

 

 

 

V. Wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia 

u nauczyciela lub u ucznia. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u nauczyciela lub u ucznia 

1. Jeżeli uczeń lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel 

informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie ucznia lub innej osoby 

przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu 

z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 
 

2. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się 

stanu zdrowia ucznia – także pogotowie ratunkowe.  
 

3. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa 

medycznego, pełnoletni uczeń lub nauczyciel powinien udać się do domu transportem 

indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej. 
 



4. Procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem, 

uwzględnia następujące założenia: 

1) pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać 

w domu i skontaktować się z lekarzem POZ, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia – zadzwonić pod nr 999 albo 112, 

2) zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego 

(https://www.gov.pl/web/gis) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/ 

web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa, 

3) w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy 

niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy poinformować pracownika 

o konieczności skontaktowania się z lekarzem POZ. Obszar, w którym poruszał się 

pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi 

procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty), 

4) w przypadku wystąpienia u ucznia lub nauczyciela, lub innej osoby biorącej 

bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu w danej sali niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie przerwać test 

diagnostyczny tego ucznia oraz wdrożyć procedurę. 

 

 

Opracowała: Dorota Sytek                                       Zatwierdziła: Grażyna Kłysz 
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