Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku

SPK1.0011.14.2020

ZARZĄDZENIE NR 14/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w czasie egzaminu ósmoklasisty w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wprowadzam w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku Procedury postępowania w czasie egzaminu
ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku w związku z
zagrożeniem koronawirusem, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 maja 2020 r.

Elżbieta Wypijewska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
Im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku
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Załącznik do Zarządzenia nr 14/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1
im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku
z dnia 29 maja 2020 r.

Kórnik, dnia 28.05.2020 r.

Procedury postępowania w czasie egzaminu ósmoklasisty w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku w związku
z zagrożeniem koronawirusem
I. Termin egzaminów:
a) 16.06.2020 – język polski (120 minut nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów,
dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony);
b) 17.06.2020 – matematyka (100 minut nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów,
dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony);
c) 18.06.2020 – język obcy nowożytny (90minut nie więcej niż 135 minut w przypadku
uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
II. Egzaminy mają formę pisemną.
III. O czym należy pamiętać!
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę
zakaźną (dodatkowy termin egzaminu wyznaczono na 7,8,9 lipca 2020).
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2. Uczeń NIE MOŻE przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub

izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych.
3. Rodzic/prawny opiekun NIE MOŻE wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji,
kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się;
4. Przy wejściach do szkoły w każdym dniu egzaminu NALEŻY BEZWZGLĘDNIE zdezynfekować
ręce płynem do dezynfekcji rąk (stanowiska z płynem przed wejściem do budynku).
Zdający w punktach dezynfekcji rąk przechodzą również badanie temperatury ciała.
5. Dla każdego zdającego zostaje zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy
osobiste – plecak, torbę, kurtkę itp. (zaleca się aby zdający nie przynosili zbędnych rzeczy, np.
książek, maskotek, telefonów komórkowych).
Zapewnione zostają przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie
wymagało otwierania), w których zdający będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod
nadzorem pracownika albo pod zamknięciem.
6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką
jedno lub wielorazową, materiałem, przyłbicą).
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych
po zajęciu miejsca przez zdających.
Na terenie szkoły:
a) podczas wpuszczania uczniów 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);
b) przed wejściem do sali Przewodniczący ZN lub członek ZN losuje numer stolika dla
każdego ucznia(uczeń jest świadkiem losowania, zapamiętuje wylosowany numer stolika
i przechodzi na miejsce);
c) przed wejściem do sali egzaminacyjnej uczniowie zabierają (pod kontrolą członka komisji)
z przygotowanego miejsca kartkę ze swoim nazwiskiem, imieniem, numerem PESEL
oraz naklejkę z kodem
d) zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej.
Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek
ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 wychodzi do toalety (w szczeg. przypadkach, przy zachowaniu środków ostrożności),
 kończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali egzaminacyjnej;
e) zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za
właściwe mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy
stoliku;
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f)

zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą
nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu
w odrębnej sali egzaminacyjnej; (należało zgłosić do Dyrektora szkoły do 29 maja 2020
roku);
g) należy zachować odpowiedni dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie
(minimum 2 metry).
7. Najważniejsze zalecenia sanitarne:
a) wprowadza się zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi (przed egzaminem i po
egzaminie - wrażeniami należy dzielić się zdalnie, po powrocie do domu);
b) czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczki lub
przyłbice),
c) zdający powinni pamiętać o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa
i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania
należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;
d) zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek;
e) na egzaminie każdy zdający KORZYSTA Z WŁASNEGO:
 długopisu/pióra z czarnym tuszem oraz
 linijki (na egzaminie z matematyki).
 Zdający NIE MOGĄ pożyczać przyborów od innych zdających;
f) cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania
egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są
zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać
sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach);
g) szkoła nie zapewnia wody pitnej ani posiłków- na egzamin należy przynieść własną
butelkę z wodą (stawiamy obok nogi stolika);
h) na każdym etapie egzaminu zdający powinni zachować wymagany dystans 1,5 metra.
IV. Wyniki egzaminu i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu uczniowie
otrzymają 31 lipca 2020 r.
1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
ósmoklasisty dla każdego zdającego, OKE w Poznaniu przekazuje do szkoły zgodnie
z terminarzem oraz publikuje w „Panelu dla ucznia” na stronie OKE.
2. Wyniki i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymują uczniowie, którzy
uchwałą Rady Pedagogicznej ukończyli szkołę.
3. Uczniowie, którym wyznaczono egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe i którzy zaliczyli je
z wynikiem pozytywnym, otrzymują informację o wyniku egzaminu, natomiast
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zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymują po podjęciu uchwały przez
Radę Pedagogiczną o ukończeniu przez nich szkoły.
4. Otrzymane wyniki i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przekazywane są
uczniom lub ich rodzicom (prawnym opiekunom) przez wychowawców klas. Odbiór
zaświadczeń potwierdzany jest podpisem na liście odbioru przez zdającego lub jego
rodziców (prawnych opiekunów).
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