Zarządzenie nr 17/2020/2021 z dnia 6 maja 2021 r.
w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej nr 24 im.Bohaterów Września
1939 Zasad bezpieczeństwa i higieny podczas egzaminów ósmoklasisty
w roku szkolnym 2020/2021
§1
Na podstawie Rozrządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. poz. 512,
z późn. zm.) w związku z Wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2021 r.
egzaminów, uzgodnionymi między CKE, MEiN oraz GIS i dołączone jako załącznik 17 do Informacji o
sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym
2020/2021. wprowadza się w Szkole Podstawowej nr 24:
1. Zasady bezpieczeństwa i higieny podczas egzaminu ósmoklasisty dotyczące nauczycieli
stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia oraz
2. Zasady bezpieczeństwa i higieny podczas egzaminu ósmoklasisty. Informacje dla zdających
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zobowiązuje się wszystkich nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 24 powołanych do zespołów
nadzorujących egzaminy do zapoznania się i stosowania wprowadzonych zasad.
§3
Wychowawców klas ósmych zobowiązuje się do zapoznania z Zasadami bezpieczeństwa i higieny
podczas egzaminu ósmoklasisty. Informacje dla zdających uczniów klas ósmych (najpóźniej do 21
maja 2021 r.) oraz niezwłocznego poinformowania ich rodziców o możliwości zapoznania się
z zasadami na szkolnej stronie internetowej.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 17/2020/2021 z dn. 06.05.2021 r.

Zasady bezpieczeństwa i higieny podczas egzaminu ósmoklasisty
dotyczące nauczycieli
1. W przypadku niepokojących objawów chorobowych nauczyciel nie powinien przychodzić
do szkoły i niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły.
2. Nauczyciel, inny pracownik szkoły lub osoba zaangażowana w przeprowadzenie 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,
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt.3.
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. Na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nos maseczką lub przyłbicą, z wyjątkiem sal
egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
5. Przed wejściem do szkoły a następnie do sali egzaminacyjnej wszyscy wchodzący są
zobowiązania do zdezynfekowania rąk płynem. Na ławkach przed salami będą płyny do
dezynfekcji rąk.
6. W salach egzaminacyjnych muszą być zachowane odstępy miedzy zdającymi i członkami
zespołu nadzorującego, co najmniej 1,5 m odstępu w każdym kierunku.
7. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnętrzne w budynku, czyli do sal egzaminacyjnych,
powinny
być
otwarte.
Drzwi
zamykamy
tylko
podczas
egzaminu
z języka angielskiego.
8. Przed wejściem uczniów do sal należy je wywietrzyć, powtarzać wietrzenie mniej więcej co
godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwoli oraz na zewnątrz budynku nie
panuje zbyt duży hałas).
9. Przewodniczący, członkowie zespołów nadzorujących i obserwatorzy, podczas poruszania
się po sali egzaminacyjnej, są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone
rękawiczki, szczególnie w czasie czynności organizacyjnych. Mogą odsłonić twarz, kiedy
obserwują przebieg egzaminu, przy zachowaniu niezbędnego odstępu. Zarówno uczniowie
jak i nauczyciele mogą, jeśli uznają to za właściwe, mieć zakryte usta i nos
w trakcie egzaminu. Poruszanie się po sali należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
Konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej.
10. Członkowie zespołów nadzorujących czekają na uczniów przed salą, losują numery
stolików, pilnują, żeby uczniowie, oczekując na wejście do sali, zachowywali wymagany
dystans i nie wnosili do sali egzaminacyjnej kurtek, plecaków, torebek, telefonów itp.
11. Na ławkach przed salami nr 19, 20, 21, 22, 14 będą kartki i worki foliowe, do których
uczniowie będą wkładać wszystkie te rzeczy, których nie wolno wnosić do sali. Obowiązuje
zasada: dla każdego ucznia osobny worek, który należy opisać imieniem i nazwiskiem
ucznia, do którego rzeczy należą. Nauczyciele muszą mieć własne długopisy. Po zakończeniu
egzaminu uczniowie odkładają worki do wyznaczonego pojemnika. Uczniowie, którzy piszą
egzamin w pozostałych salach, rzeczy osobiste zostawiają w wyznaczonej klasie lekcyjnej.

12. Nauczyciele dyżurujący wewnątrz budynku powinni pilnować, żeby uczniowie
pozostawiający/odbierający swoje rzeczy osobiste zachowywali odpowiednie środki
bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).
13. Przewodniczący zespołu nadzorującego, w obecności przedstawiciela zdających,
w rękawiczkach odbierają zestawy egzaminacyjne od dyrektora. Cały czas należy pamiętać
o zachowaniu bezpiecznego dystansu.
14. Przed rozpoczęciem egzaminu uczniom należy przypomnieć zasady bezpieczeństwa:
 zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,
 obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego
z nauczycielem, wyjścia do toalety lub z sali, po zakończeniu egzaminu,
 zasadę niedotykania dłońmi okolic twarzy (usta, nos, oczy) a także przestrzegania
higieny kaszlu, kichania (zakryć usta, nos zgiętym łokciem lub chusteczką),
 konieczności zachowania odpowiedniego dystansu po zakończeniu egzaminu
(uczniowie nie grupują się).
15. Jeśli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy chorobowe,
przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego informuje dyrektora, który zapewnia
odizolowanie i powiadamia dyrektora OKE. Dyrektor może podjąć decyzję o przerwaniu i
unieważnić egzamin wszystkich zdających w sali, jeśli uzna, że jest to konieczne. Jeśli osobą
izolowaną jest członek zespołu nadzorującego można, w porozumieniu z dyrektorem OKE,
ustalić zastępstwo.
16. Jeśli uczeń choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel,
katar, łzawienie, rodzice muszą zgłosić ten fakt wychowawcy minimum 2 dni
przed egzaminem. Wychowawca niezwłocznie przygotuje listę uczniów z podaniem nr sali
egzaminacyjnej, informuje dyrektora szkoły i przewodniczących zespołów nadzorujących
(najpóźniej w piątek 21. 05.) . Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką
wiedzę, aby nie interpretować takich objawów jako objawów niepokojących.
17. Po zakończeniu egzaminu uczniowie opuszczają salę pojedynczo, w sposób kontrolowany
przez nauczycieli.
18. Nauczyciele, którzy będą dyżurować przy czterech wyznaczonych wejściach do szkoły
muszą pilnować, żeby uczniowie nie gromadzili się pod szkołą, z zachowaniem wymaganego
odstępu powinni czekać na wejście lub wyjście. Wchodzą o wyznaczonych godzinach,
przez wyznaczone wejście, pojedynczo, z zachowaniem odpowiednich odstępów.

Zał. nr 2 do Zarządzenia nr 17/2020/2021 z dn. 06.05.2021 r.

Zasady bezpieczeństwa i higieny podczas egzaminu ósmoklasisty.
Informacje dla zdających.
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną – dotyczy zarówno uczniów, nauczycieli jak i innych pracowników szkoły.
a. Nie może przyjść na egzamin osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji
w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych.
b. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba
zaszczepiona przeciw COVID – 19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane
procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeśli przebywa
w domu z osobą w izolacji lub na kwarantannie.
2. Rodzic nie może wejść na teren szkoły.
3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać tylko:
 zdający,
 osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu,
 pracownicy odpowiedzialni za czystość, dezynfekcję, obsługę,
 pracownicy służb, np. medycznych.
4. Zdającym nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy: książek, urządzeń
telekomunikacyjnych, maskotek.
5. Zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych (długopis lub pióro z czarnym
tuszem/atramentem, w przypadku matematyki linijka), nie można pożyczać przyborów
od innych zdających.
6. Na egzamin można przynieść własną butelkę wody.
7. Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej zdający zachowują odpowiedni
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Nie wolno grupować się
przed wejściem do szkoły oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu
oraz po jego zakończeniu.
8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem maseczką jednolub wielorazową. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal
egzaminacyjnych, po zajęciu miejsc przez zdających.
a. Podczas wpuszczania do sali uczeń może zostać poproszony o chwilowe odsłonięcie
twarzy celem identyfikacji (konieczne jest zachowanie co najmniej 1,5 metrowego
odstępu). Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np.
legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.
9. Wchodząc zdający dezynfekują ręce płynem.
10. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsc w sali
egzaminacyjnej. W sali egzaminacyjnej mają obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 podchodzi do nich nauczyciel,
 wychodzą do toalety,
 kończą pracę z arkuszem i wychodzą z sali.

11. Zdający powinni pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, tj. niedotykaniu dłońmi okolic twarzy,
zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie
ust zgięciem łokcia).
12. Uczniowie mogą, jeśli uznają to za właściwe, mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.
13. Po zakończeniu egzaminu uczniowie wychodzą z sali pojedynczo, opuszczają szkołę tym
wyjściem, którym wchodzili do szkoły, nie grupują się.
14. Jeśli uczeń choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być
kaszel,
katar, łzawienie, rodzice muszą zgłosić ten fakt
wychowawcy minimum 2 dni
przed egzaminem.
15. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń
rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności
w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń
neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością
oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.
W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi
oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
a. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust
i nosa, powinna zostać zgłoszona, w formie pisemnej, dyrektorowi szkoły do 18 maja.
16. Po wejściu do szkoły uczniowie mogą zostawić swoje rzeczy osobiste (np. kurtkę, parasol)
w wyznaczonych miejscach.
a. Należy pamiętać o zachowaniu dystansu i niegrupowaniu się.
b. Nie należy przynosić cennych przedmiotów, za które szkoła nie ponosi
odpowiedzialności.
17. Wejście uczniów do szkoły w dniach egzaminów:
a. Godzina 8:25
Wejście główne: wchodzą uczniowie piszący egzamin w salach nr 23
Duże boisko:
wchodzą uczniowie piszący egzamin w salach nr 27 i 29
Małe boisko: wchodzą uczniowie piszący egzamin w salach nr 32 i 33
Szatnia:
wchodzą uczniowie piszący egzamin w salach nr 19, 20,
b. Godzina 8:40
Wejście główne: wchodzą uczniowie piszący egzamin w salach nr 26,14,inf.
Duże boisko:
wchodzą uczniowie piszący egzamin w salach nr 30
Małe boisko:
wchodzą uczniowie piszący egzamin w salach nr 31,34
Szatnia:
wchodzą uczniowie piszący egzamin w salach nr 21 i 22.
Przy każdym wejściu będą wyznaczeni nauczyciele. Uczniowie idą do sali, w której mogą
zostawić rzeczy osobiste (jeśli jest taka potrzeba), a następnie do sali egzaminacyjnej, gdzie
będą czekać nauczyciele - członkowie zespołów nadzorujących.
Po wylosowaniu numeru stolika przez nauczyciela, uczniowie zajmują wyznaczone miejsce.
Bardzo ważne jest punktualne stawienie się w szkole, dlatego uczniowie, mieszkający na
lewobrzeżu
Torunia,
muszą
wziąć
pod
uwagę
wcześniejszy
wyjazd
ze względu na remont mostu.
18. Przydział uczniów do sal egzaminacyjnych:
Nr sali
Liczba uczniów, klasy
Miejsce pozostawienia rzeczy osobistych
19
3
przed salą, w foliowych workach
20
2
przed salą, w foliowych workach

21
7
22
6
29
10 – 8a
30
10 – 8a
27
11 – 8a i 8b
26
10 (9, j. a.) – 8b
23
10 – 8b i 8d
34
10 – 8d
33
9 – 8c i 8d
31
11 (10 j. a.) – 8c
32
11
14
2 – j. niemiecki
Inf.
1
Dokładną informację o przydziale
od wychowawców.

przed salą, w foliowych workach
przed salą, w foliowych workach
sala nr 28
sala nr 18
sala nr 17
sala nr 25
sala nr 24
sala nr 16
sala nr 13 b
sala nr 15
sala nr 14
przed salą, w foliowych workach
przed salą, w foliowych workach
do sal egzaminacyjnych uczniowie otrzymają

