
Załącznik nr 1

do Komunikatu Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 353 im. "wielkich Odkrywców" w Warszawie w sprawie
warunków przebiegu egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

Szkoła Podstawowa nr 353
ul. Cieplarniana 23
05-077 Warszawa

Procedura bezpieczeństwa podczas przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty 2020

 w Szkole Podstawowej nr 353
im."Wielkich Odkrywców" w Warszawie

w czasie pandemii COVID-19

PK -  49

Procedura obowiązuje od 2 czerwca 2020r do odwołania.

I. Cel procedury

Celem procedury jest określenie zasad organizacji  i  przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 2020

w Szkole Podstawowej nr 353 im."Wielkich Odkrywców"w Warszawie  w związku z zagrożeniem

zakażeniem wirusem COVID-19.

II. Zakres procedury

Procedura będzie stosowana w Szkole Podstawowej nr 353 im."Wielkich Odkrywców" w Warszawie

podczas organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w czerwcu 2020r.

III. Osoba odpowiedzialna za wdrożenie procedury

Osobą  odpowiedzialną  za  wdrożenie  procedury  jest  Dyrektor  Szkoły  nr  353  im."Wielkich

Odkrywców" w Warszawie.

IV. Zasady ogólne

1. Na  egzamin  może  przyjść  wyłącznie  osoba  zdrowa  (zdający,  nauczyciel,  inny pracownik

szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca  w przeprowadzaniu egzaminu nie

może  przyjść  na egzamin,  jeżeli  przebywa  w domu z osobą na kwarantannie  lub izolacji

w warunkach  domowych  albo  sama  jest  objęta  kwarantanną  lub  izolacją  w  warunkach

domowych.

3. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do dezynfekcji  rąk - zgodnie

z instrukcją zamieszczoną przed wejściem do szkoły.

4. Na  teren szkoły mogą  wejść  wyłącznie  osoby z  zakrytymi  ustami  i  nosem maseczką  lub

przyłbicą. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

5. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może

poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości.

6. Jeśli zdający nie może ze względów zdrowotnych zakrywać ust i nosa, rodzic/opiekun prawny

ma  obowiązek  zgłosić  ten  fakt  dyrektorowi  Szkoły  Podstawowej  nr  353  im."Wielkich

Odkrywców" w Warszawie najpóźniej do 29 maja 2020r.

7. Jeśli zdający cierpi na alergię lub inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar

lub łzawienie, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować o tym fakcie dyrektora
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szkoły  nr  353  im."Wielkich  Odkrywców"  w  Warszawie  najpóźniej  w  dniu  egzaminu.

Członkowie komisji  nadzorującej przebieg egzaminu muszą posiadać taką wiedzę,  aby nie

interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów "niepokojących"

w kontekście COVID-19.Zdający są zobowiązani zakrywać nos i usta do momentu zajęcia

miejsca w sali egzaminacyjnej.

8. Zdający zasłaniają usta i nos w trakcie trwania egzaminu, kiedy:

a) do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez

niego pytanie,

b) zdający wychodzi do toalety,

c) zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

9. Przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego,  członkowie  zespołów  nadzorujących,

obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, podczas poruszania

się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić usta i nos, kiedy

obserwują egzamin, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

10. Zarówno  zdający,  jak  i  członkowie  zespołu  nadzorującego  i  inne  osoby  uczestniczące

wprzeprowadzaniu egzaminu, mogą zakrywać usta i nos przez cały czas trwania egzaminu.

11. W związku z koniecznością podjęcia działań prewencyjnych w celu ograniczenia zagrożenia

wirusem  SARS-Co  V-2  na  terenie  szkoły  wprowadzony  jest  obowiązek  prewencyjnego

pomiaru temperatury u:

- wszystkich pracowników wchodzących do placówki,

- wszystkich zdających wchodzących do placówki po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów

prawnych  (Załącznik  1,  rodzic/opiekun  prawny  wysyła  przed  16  czerwca  2020r. skan

podpisanych oświadczeń na adres szkola@sp353.pl lub sekretariat@sp353.pl).

8. Pomiaru  temperatury,  termometrem  bezdotykowym  dokonuje  osoba  wyznaczona  przez

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 353 im."Wielkich Odkrywców" w Warszawie.

9. Osoba dokonująca pomiaru temperatury ma założone rękawiczki jednorazowe oraz osłonięte

usta i nos (maseczką lub przyłbicą).

10. W  przypadku  stwierdzenia  podwyższonej  temperatury  u  zdającego,  osoba  dokonująca

pomiaru temperatury obowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym Dyrektora Szkoły

Podstawowej  nr  353  im."wielkich  Odkrywców"  w  Warszawie.  Zgłoszenie  powinno  mieć

formę ustną  - bezpośrednio lub telefonicznie.

11. W przypadku zbadania u zdającego temperatury powyżej 37ºC (potwierdzonej w dwukrotnym

badaniu)  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  nr  353  im."Wielkich  Odkrywców"  w  Warszawie

podejmuje następujące działania:

a) jeśli uczeń jest pod opieką osoby dorosłej, która go przyprowadziła do szkoły, dyrektor  

zaleca niezwłoczne udanie się do domu, nie używając środków komunikacji publicznej

i skonsultowanie się z lekarzem,
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b) jeśli uczeń przyszedł do szkoły sam: 

-  przechodzi  pod  opieką  nauczyciela  lub  innego  pracownika  szkoły  do  wyznaczonego  

odizolowanego pomieszczenia i tam oczekuje na przyjazd rodziców/opiekunów prawnych,

- dyrektor niezwłocznie informuje rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji,

-  rodzice/opiekunowie  prawni  mają  obowiązek  niezwłocznie  odebrać  dziecko  ze  szkoły  

i skonsultować jego stan zdrowia z lekarzem,

-  o  wynikach  konsultacji  lekarskiej  rodzice/opiekunowie  prawni  niezwłocznie  informują  

telefonicznie Dyrektora Szkoły nr 353 im. "Wielkich Odkrywców" w Warszawie.

12. Rodzic/prawny  opiekun  zdającego  nie  może  wejść  z  dzieckiem  na  teren  szkoły,  

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

przejmują  opiekę  nad  zdającym  znajdującym,  u  którego  stwierdzono  podwyższoną

temperaturę lub inne niepokojące objawy chorobowe.

13. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

a) zdający

b)  osoby  zaangażowane  w  przeprowadzanie  egzaminu,  tj.  członkowie  zespołów

nadzorujących,  osoby  wyznaczone  do  przygotowania  i  obsługi  oraz  obsługujące  sprzęt

i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci

techniczni

c) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości,  dezynfekcję,

obsługę szatni itp.

d) uczniowie korzystający z zajęć opiekuńczych na terenie szkoły

e) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

14. Zdający nie  powinni  wnosić  na  teren  szkoły zbędnych  rzeczy,  w tym książek,  telefonów

komórkowych,  maskotek.  Jeżeli  zdający przyniesie  ze  sobą rzeczy inne  niż  niezbędne do

udziału w egzaminie,  pozostawia je w wyznaczonym do tego miejscu, poza salą, w której

będzie przeprowadzany egzamin.

15. Podczas egzaminu każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.  Zdający

nie mogą użyczać sobie wzajemnie przyborów. Szkoła nie zapewnia długopisów zapasowych.

16. Szkoła  nie  zapewnia  wody  pitnej,  chusteczek  higienicznych,  maseczek  ochronnych.  Na

egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą, własne chusteczki i maseczkę ochronną.

17. Na egzamin zdający stawia się z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz podpisanym

przez  rodzica/opiekuna  prawnego  oświadczeniem  (Załącznik  nr  1)  o  ile  rodzic/opiekun

prawny nie przesłał wcześniej skanu tego dokumentu szkole.

18. Czekając na wejście do szkoły oraz do sali, w której przeprowadzany będzie egzamin, zdający

zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
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19. O  miejscu  (odpowiednim  wejściu  do  szkoły)  oraz  o  godzinie  stawienia  się  dziecka  na

egzamin, rodzice/opiekunowie prawni zostaną poinformowani najpóźniej 12 czerwca 2020r.

do godz. 16.00 drogą elektroniczną, na podany przez nich w zgłoszeniu adres.

21. Stoliki w sali ustawione są w taki sposób, aby między zdającymi zachowany był co najmniej

1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

22. Numer  stolika,  przy którym zdający będzie  pracować z  arkuszem egzaminacyjnym  losuje

członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.

23. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego egzamin zapewnione są również z zachowaniem

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

nadzorującego.

24. W  trakcie  czynności  organizacyjnych  członkowie  zespołu  nadzorującego  egzamin  są

zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki.

25. Poza  członkami  zespołów  nadzorujących,  w  odbiorze  materiałów  egzaminacyjnych  do

poszczególnych  sal  od  przewodniczącego  zespołu  egzaminacyjnego  bierze  udział  jeden

przedstawiciel wszystkich zdających.

26. Przy wejściu do szkoły znajdują się informacje:

- dotyczące objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu

-  zawierające  nazwę,  adres  oraz  numer  telefonu  do  najbliższej  stacji  sanitarno-

epidemiologicznej

- zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego

- zawierające numery telefonów do służb medycznych

- zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

27. Stoliki  oraz  krzesła  w  sali,  w  której  przeprowadzany  jest  egzamin,  jak  również  sprzęt

wykorzystywany przez zdających i członków zespołu nadzorującego są dezynfekowane przed

i po egzaminie.

28. Zdający  może  opuścić  na  stałe  salę  egzaminacyjną  (jeżeli  zakończył  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 jeżeli  zdający skończył

pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

29. Zdający, który opuścił salę niezwłocznie opuszcza teren szkoły zabierając ze sobą wszystkie

rzeczy osobiste.

30. Zdający nie tworzą grup przed szkołą w celu podzielenia się wrażeniami z egzaminu.

VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Co V-2.

1. W  przypadku  wystąpienia  podejrzenia  zakażenia  u  zdającego  lub  u  członka  zespołu

nadzorującego przebieg egzaminu wdrażana jest obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 353

im."Wielkich  Odkrywców"  w  Warszawie  procedura  PK-40a  PROCEDURA
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POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

SARS-Co V-2 U PRACOWNIKA, RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA SP353,

UCZNIA SP 353. 

2. Procedura dostępna jest na stronie internetowej szkoły.

3. W sytuacji  konieczności  odizolowania  zdającego,  członka zespołu nadzorującego przebieg

egzaminu  lub  innej  osoby zaangażowanej  w jego przeprowadzenie  przejawiającej  objawy

choroby,  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  nr  353  im."Wielkich  Odkrywców"  w  Warszawie

może podjąć decyzję o przerwaniu egzaminu i jego unieważnieniu, jeżeli z jego oceny sytuacji

będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

4. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 353

im."Wielkich  Odkrywców"  w  Warszawie  zwraca  się  do  właściwej  powiatowej  stacji

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Należy  zaznaczyć,  że  mimo  dołożenia  wszelkiej  staranności  przez  organ  prowadzący
i  kadrę  placówki,  może  dojść  do  zakażenia,  gdyż  część  przypadków  przebiega  całkowicie
bezobjawowo. Za tego rodzaju zdarzenia Szkoła Podstawowa nr 353 im."Wielkich Odkrywców"
w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności.

Dyrektor Szkoły
Katarzyna Głusek Wojciechowicz
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