Zasady obowiązujące w Szkole Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach
w czasie egzaminu klas VIII – 16,17,18 czerwca 2020 r.
Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu
egzaminów
1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel,
inny pracownik szkoły1), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną.
1.2.
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.
1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z
wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
1.4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) zdający
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie
zespołów nadzorujących, obserwatorzy, specjaliści pracujący ze
zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy
przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i
obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w
czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny),
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w
czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka
konieczność.
Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej
wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z
wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków
przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający
wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
1.5. Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w
szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub
należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w

danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń. Dotyczy to w
szczególności:
1) E8 z wszystkich przedmiotów
2) Uczniów umówionych na konsultacje
1.6. [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w
tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
1.7. [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów
piśmienniczych, linijki. Przybory piśmienniczych rezerwowe dla
zdających – będą zdezynfekowane
dezynfekcja. W przypadku
materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja
nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych
zdających.
1.8. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną
butelkę z wodą.
1.10. [*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
1.11.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku
rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli,
nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych
powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do
pracy w dniu egzaminu.

[!] – Te informacje zostaną dodatkowe podane przez Przewodniczących
Zespołów Nadzorujących.
Oznaczeniem [*] wyróżniono wytyczne istotne dla zdających (osób, które
będą przystępowały do egzaminu w 2020 r.), o których powinni zostać
poinformowani przed egzaminem (np. w postaci informacji na stronie
internetowej szkoły, drogą mailową, w postaci komunikatu na tablicy
informacyjnej w szkole / przed szkołą).

