
PROCEDURA ORGANIZACYJNA DOTYCZĄCA UCZNIA ZDAJĄCEGO EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. GEN. JÓZEFA HALLERA W GNIEWIE 

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdrowy uczeń zdający egzamin ósmoklasisty, bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Nie należy przynosić do szkoły zbędnych rzeczy, w tym m.in. telefonu komórkowego. 

3. Uczeń zdający egzamin ósmoklasisty nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w 

domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest odjęty 

kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

4. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść ze zdającym egzamin ósmoklasisty na teren 

szkoły z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

5.  Wejście na teren szkoły odbywać się będzie od strony wejścia głównego (od strony ulicy 

27 Stycznia) i wejściem od strony boiska: 

Wejście główne (od ulicy 27 Stycznia) 

• Godz. 8.30 – wchodzą uczniowie piszący w sali nr 3 

Wejście od strony boiska 

• Godz. 8.30 – wchodzą uczniowie piszący w sali nr 22 

• Godz. 8.40 – wchodzą uczniowie piszący w sali nr 20 

O przydziale uczniów do poszczególnych sal poinformuje wychowawca klasy przez e-

dziennik. 

6.  Niezwłocznie po wejściu do szkoły należy użyć płynu dezynfekującego do 

zdezynfekowania rąk. 

     7.  Po wejściu do budynku zdający zostanie poddany pomiarowi temperatury ciała. Jeżeli 

zdający choruje przewlekle i stale ma podwyższoną temperaturę należy poinformować o 

tym wcześniej szkołę (e-mail sp2gniew@gniew.pl do dnia 12 czerwca 2020 roku do godz. 

14:00) i uzgodnić sposób postępowania. 

       8.    Zdający egzamin ósmoklasisty mogą wejść na teren szkoły wyłącznie z zakrytymi ustami i 

nosem (maseczką, materiałem, przyłbicą-w szczególności w przypadku osób, które ze 

względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). 

       9.    Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 

egzaminacyjnych  po zajęciu miejsc przez zdających. Szczegółowe informacje zdający 

otrzymają w sali egzaminacyjnej. 

      10.   Czekając na wejście do szkoły oraz sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 

odstęp co najmniej 1,5 m oraz mają zakryte usta i nos. 
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      11.   Po wejściu do szkoły zdający udaje się do wyznaczonej sali egzaminacyjnej, gdzie będzie 

odbywał się egzamin i zajmuje miejsce w ławce, po uzyskaniu informacji na temat 

wylosowanego przez zespół nadzorujący numeru miejsca. 

      12. Bezwzględnie należy się stosować do wszystkich poleceń i wytycznych dyrektora, 

nauczyciela lub innego pracownika SP 2 w Gniewie. 

      13.   Jeżeli zdający poczuje się źle, natychmiast zgłasza to nauczycielowi. 

      14.   Należy informować nauczyciela o wszystkich nietypowych sytuacjach. 

      15. Zdający ma obowiązek każdorazowo zakrywać usta i nos w sali egzaminacyjnej kiedy 

wychodzi do toalety oraz gdy kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i opuszcza salę 

egzaminacyjną. 

      16.   Zdający, jeżeli uzna to za właściwe, może mieć zakryte usta i nos, nawet po zajęciu 

miejsca   przy stoliku. 

      17.  Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą 

nosić przyłbicę. 

      18.  Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnego długopisu lub pióra z czarnym tuszem. 

   19.   Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

   20. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończy pracę z arkuszem) 

najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z 

arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet po 

skończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

   21. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieś własną butelkę z wodą 

niegazowaną o maksymalnej pojemności 0,5 litra. 

   22.  Po zakończeniu egzaminu zdający opuszcza salę egzaminacyjną tą samą drogą, którą 

wszedł. 

   23.   Należy unikać zgromadzeń po wyjściu z budynku szkoły. 

 

 

 

 


