PROCEDURY

bezpieczeństwa sanitarnego dla zdających egzamin ósmoklasisty
w Szkole Podstawowej im. Matki Jadwigi Borzęckiej
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego
w Poznaniu
w dniach 16 – 18 czerwca 2020 roku
I.
Procedury dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego dla zdających egzamin
ósmoklasisty
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa. Nie może uczestniczyć
w sesji egzaminacyjnej jeżeli osoba, z którą mieszka, przebywa na kwarantannie.
2. Jeżeli uczeń jest chory lub zachoruje w trakcie sesji egzaminacyjnej, należy
poinformować o tym szkołę (tel. 61 866 52 59 lub e-mail: sekretariat@gloszp.pl).
Uczeń będzie miał szansę zdawać egzaminy w drugim terminie.
3. Wchodząc do szkoły, rozmawiając z kolegami, nauczycielami uczeń nie zdejmuje
maseczki/przyłbicy. Będzie mógł to zrobić dopiero w sali egzaminacyjnej.
Należy również pamiętać o zachowaniu odpowiedniego dystansu.
4. Uczeń ma obowiązek zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca przez
wszystkich w sali egzaminacyjnej.
5. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) ma obowiązek
ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 podchodzi do stolika ze słownikiem j. polskiego
 wychodzi do toalety
 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
6. Jeśli uzna to za właściwe, możesz mieć zakryte usta i nos nawet po zajęciu miejsca
przy stoliku.
7. Uczeń ma obowiązek dostosowania się do następujących instrukcji wejścia do
szkoły i wyjścia ze szkoły w dniach 16-18.06.2020 (w zależności od tego, w której sali
zdaje egzamin):
 wejście główne do szkoły - przejście do wyznaczonej sali: nr 20 lub innej.
 lista osób przydzielonych do sali będzie znajdowała się danego dnia przy wejściu
do szkoły.
8. Wchodząc do szkoły, obowiązkowo dezynfekuje ręce płynem dezynfekującym,
dostępnym w podajnikach. Będzie musiał zdezynfekować ręce również przy wejściu
na salę egzaminacyjną oraz w przypadku korzystania ze wspólnego słownika.
Jeżeli z powodów zdrowotnych nie może zdezynfekować rąk, będzie musiał włożyć
jednorazowe rękawiczki.
9. Przychodzi do szkoły między godziną 8:30 – 8:40. Jeżeli przyjdzie wcześniej, czeka
na egzamin przed budynkiem.
10. Po wejściu do szkoły dezynfekuje ręce, sprawdza, w której sali ma zdawać egzamin i
idzie bezpośrednio do sali egzaminacyjnej.

Nie przechodzi do szatni.
Nie spaceruje po szkole.
Zachowa odległość przynajmniej 1,5 od kolegów i koleżanek na korytarzu.
11. Nie przynosi na egzamin zbędnych rzeczy, w tym maskotek, książek, itp.
Jeżeli to możliwe, zostawia telefon komórkowy w domu, jeżeli nie, to pozostawi go
w foliowej „koszulce” do przechowania w sekretariacie.
12. Rzeczy osobiste może zostawić w foliowej „koszulce”/przeźroczystej torebce przed
salą egzaminacyjną. Obok sal egzaminacyjnych będą również wieszaki.
13. Na salę egzaminacyjną może wnieść tylko przybory i materiały wymienione
w Komunikacie Dyrektora CKE. MUSI MIEĆ WŁASNE PRZYBORY DO PISANIA!
Nie może pożyczać przyborów od innych zdających.
14. Dodatkowo może wnieść:
 chusteczki higieniczne
 pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk
 butelkę niegazowanej wody mineralnej; szkoła nie zapewnia wody pitnej.
15. W czasie egzaminu słucha UWAŻNIE poleceń członków Komisji Egzaminacyjnej.
16. Jeżeli ma jakieś pytania, wątpliwości lub wcześniej skończy egzamin - podnosi rękę.
17. Jeżeli skończy pisać egzamin wcześniej, może wyjść z sali egzaminacyjnej.
UWAGA! Jeżeli do końca egzaminu pozostanie 15 minut, musi poczekać i zostać
do końca egzaminu.
18. Po egzaminie:
 NIEZWŁOCZNIE opuszcza budynek szkoły
 idzie bezpośrednio do domu
 nie czeka na innych zdających
 wrażeniami z egzaminu podzieli się w domu za pomocą mediów
społecznościowych.
19. Unika tworzenia grup przed szkołą i przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem
egzaminu oraz po jego zakończeniu.
20. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły rodziców/prawnych opiekunów.
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