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1. Podczas przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty na teren placówki może wejść tylko 

pracownik zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
 

2. Pracownik szkoły nie może wejść na teren placówki w dniu przeprowadzania 

egzaminu, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 
 

3. Pracownik obsługi dba o to, aby drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz 

budynku były otwarte tak, aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu 

egzaminu nie  musiały ich otwierać. Wyjątek stanowi egzamin z języka obcego nowożytnego 

w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z pyty 

CD.  
 

4. Pracownicy obsługi dezynfekują krzesła i ławki w sali egzaminacyjnej przed i po 

każdym egzaminie.  
 

5. Pracownik obsługi wietrzy salę egzaminacyjną przed wpuszczeniem do niej zdających 

oraz po egzaminie. Członkowie zespołu wietrzą salę, co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli 

pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje hałas). 
 

6. Pracownik obsługi umieszcza również płyn do dezynfekcji w każdej sali 

egzaminacyjnej.  
 

7. Zespół przygotowujący salę egzaminacyjną ustawia ławki w taki sposób, aby 

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

Miejsca dla członków zespołu nadzorującego powinny również  zostać przygotowane z 

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

zespołu nadzorującego. 
 
 
 
 
 



8. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać tylko ci pracownicy, którzy: 
 

• są zaangażowani w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów 

nadzorujących, obserwatorzy 

• osoby wyznaczone do przygotowania sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w czasie 

egzaminu (odtwarzacz, zdezynfekowany wcześniej przez obsługę) 
• rezerwowi nauczyciele przeszkoleni na wypadek konieczności dokonania zmian w 

składzie zespołów nadzorujących 
• pracownicy obsługi, którzy są odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, poręczy 

krzeseł i powierzchni płaskich, przestrzegając zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji 
• pracownicy odpowiednich służb medycznych. 

 

9.  Pracownicy szkoły, wchodząc na teren szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawice 

ochronne. 
 

10. Personel przed egzaminem, w jego trakcie i po jego zakończeniu zachowuje w stosunku 

do innych osób przebywających na terenie placówki 1,5-metrowe odległości. 
 

11. Personel przestrzega takich zasad sanitarnych jak: nie podawanie ręki na powitanie, nie 

korzystanie z przedmiotów należących do innych osób, nie dotykanie oczu, nosa, ust. 
 

12. Członkowie zespołu nadzorującego  wpuszczają/wypuszczają zdających do/z sali zgodnie 

z procedurami zawartymi w instrukcji postępowania uczniów w czasie przeprowadzania 

egzaminu.  
 

13. Pracownicy przebywający na terenie placówki w dniu przeprowadzania egzaminu noszą 

maseczki ochronne. Członkowie zespołów nadzorujących mogą zdjąć maseczki po 

zajęciu miejsc przez zdających, pod warunkiem zachowania co najmniej 1,5 metrowego 

dystansu od innych osób obecnych w sali egzaminacyjnej, przy jednoczesnym 

zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających. Członkowie zespołu 

nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali 

egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy w pozycji stojącej. 
 Ponownie zakryć usta i nos powinni, kiedy: 

• podchodzą do ucznia w związku z czynnościami organizacyjnymi przed rozpoczęciem 

egzaminu i czynnościami kończącymi egzamin 
• poruszają się po sali egzaminacyjnej w związku z wykonywaniem innych czynności 

organizacyjno-porządkowych 
• wychodzą z sali po zakończonym egzaminie 

 

14. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie 

egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą 

maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia 

oddychania. 
 
 
 
 
 
 



15.    Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczy zespołów nadzorujących informują 

zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 
• zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi 

• obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego 

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

pracy z arkuszem egzaminacyjnym 
• 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 
• konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  

po zakończonym egzaminie 
 

15. Członkowie zespołu nadzorującego w trakcie odbierania arkuszy egzaminacyjnych, 

rozdawania uczniom arkuszy i naklejek z kodem oraz w trakcie pakowania materiałów 

mają założone rękawiczki ochronne. 

16.    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 gabinecie 

lekarskim z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 

17.      W czasie egzaminu ósmoklasisty należy co godzinę dezynfekować toalety. 

 

 
 

 


