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Zasady zachowania reżimu sanitarnego 

na egzaminach  8-klasisty w marcu  2021 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii  COVID-19 

Opracowano na podstawie: 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Tekst ogłoszony: D20210283.pdf 

3. Rozporządzenie_30c_-_egzaminy_2021_r. docx 0.07MB Uzasadnienie do rozporządzenia 

Uzasadnienie_do_rozporządzenia_30c_-_egzaminy_2021_r.docx 0.02MB Załącznik nr 1 – wymagania 

egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych zbieżnych z 

objawami COVID-19,  

2. Na egzamin nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą w izolacji w 

warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych,  

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść ze słuchaczem na teren szkoły, z wyjątkiem 

sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy  np. w poruszaniu się,  

4. Zakazuje się zdającym wnosić na teren szkoły zbędne rzeczy, w tym książki, telefony 

komórkowe, maskotki, 

5. Słuchacze przychodzą na egzamin w ubiorach stosownych do zdawania egzaminu 

państwowego, z dowodem osobistym/  lub innym dokumentem ze zdjęciem twarzy i 

własnymi długopisami w kolorze tuszu- czarnym, mogą mieć butelkę wody pitnej 

niegazowanej, 

6.  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 

jedno - lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze 

względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa 

obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. Podczas wpuszczania słuchaczy do sali egzaminacyjnej członek zespołu 

nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu 

zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5- 

metrowego odstępu),  

7. Przed wejściem na I p./ hol  zdający samodzielnie mierzą temperaturę podchodząc do 

zamontowanego przy schodach/ po lewej stronie, aparatu do mierzenia temperatury. 

Wynik podlega obserwacji przez pracownika obsługi CKZiU nr 3. Osoby z temperaturą 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000283/O/D20210283.pdf
https://www.gov.pl/attachment/8cac1c20-9892-4f05-ba3a-ff3f3658cfcd
https://www.gov.pl/attachment/7aca1735-2274-44fd-84ca-2baddabaefbb
https://www.gov.pl/attachment/7aca1735-2274-44fd-84ca-2baddabaefbb
https://www.gov.pl/attachment/00442db4-afaf-4948-8361-0fd144fc41e3
https://www.gov.pl/attachment/00442db4-afaf-4948-8361-0fd144fc41e3
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38 st.C zostaną poproszone o udanie się do lekarza. Mają prawo przy zachowaniu 

procedur zdawać egzamin w innym terminie, ustalonym przez OKE w Gdańsku, 

8. Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 

odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają cały czas zakryte usta i nos! 

9. Po wejściu do budynku szkoły /dyfuzor wolnostojący  i przed wejściem na salę 

egzaminacyjną /dyfuzory przenośne,  słuchacze dezynfekują ręce!  

10. Przekazują na czas trwania egzaminów  - wkładając urządzenia OSOBIŚCIE (wszelkie 

komunikatory: telefon, smartfon, tablet, zegarki, ładowarki, słuchawki itp.) do 

wskazanych przez pracownika pojemników,   

11. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się na wykazie - 

korzystając z własnego długopisu, 

12. Po zajęciu miejsca przy stoliku - podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub 

podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym zdający 

mają obowiązek zakrywania ust i nosa, mimo, że w trakcie egzaminu odległość 

pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m., chyba, że przedstawi 

stosowne zaświadczenie lekarskie, 

13. Na egzaminie zdający korzysta z materiałów pomocniczych, które zapewnia szkoła. 

Podlegają one dezynfekcji. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych 

zdających,  

14. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z 

wodą,  

15. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków,  

16. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między 

poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu ze względu na konieczność 

przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w 

nich sprzętów,  

17.  Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną 

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Zaleca się, aby wrażeniami po 

egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 

komunikatorów lub  telefonicznie. Należy unikać spotkań w grupie na terenie szkoły np. 

przy wejściu do szkoły, na parkingu szkoły, na chodniku przed wejściem do szkoły. 

                                                            

                                                               Zespół Egzaminacyjny CKZiU nr 3 

                                                              Barbara Latocha Dyrektor CKZiU nr 3 


