
Dodatkowe obostrzenia związane z bezpieczeństwem i zagrożeniem 
epidemicznym obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 4                     

z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Żorach: 
 

 Na egzamin może przyjść wyłącznie OSOBA ZDROWA BEZ OBJAWÓW sugerujących 
chorobę zakaźną. 

 Zdający NIE MOŻE PRZYJŚĆ na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na 
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną 
lub izolacją w warunkach domowych. 

 Rodzic/opiekun prawny NIE MOŻE WEJŚĆ z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem 
sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

 Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy, w tym książek, 
zeszytów, telefonów komórkowych, maskotek. 

 Na egzaminie każdy zdający korzysta z WŁASNYCH PRZYBORÓW piśmienniczych           
i linijki. Zdający NIE MOGĄ POŻYCZAĆ przyborów od innych zdających. 

 Szkoła NIE ZAPEWNIA wody pitnej. Na egzamin należy przynieść WŁASNĄ butelkę         
z wodą.  

 Na terenie szkoły NIE MA MOŻLIWOŚCI zapewnienia posiłków. 
 Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający ZACHOWUJĄ 

ODPOWIEDNI ODSTĘP (co najmniej 1,5 m) oraz MAJĄ ZAKRYTE USTA I NOS. 
 Na teren szkoły MOGĄ WEJŚĆ WYŁĄCZNIE OSOBY Z ZAKRYTYMI USTAMI I NOSEM 

(maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą- w szczególności                   
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa 
maseczką) Zakrywanie ust i nosa obowiązujące na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 
egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.  

 Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos DO MOMENTU ZAJĘCIA MIEJSCA W SALI 
EGZAMINACYJNEJ. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie trwania 
egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:  

 podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego 
pytanie, 

 wychodzi do toalety, 

 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 
 W trakcie czynności organizacyjnych, członkowie zespołu nadzorującego są 

zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki.  
 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.  

 Zdający, którzy ze względów zdrowotnych, nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, 
mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, MUSZĄ 
PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU W ODRĘBNEJ SALI EGZAMINACYJNEJ. Sytuacja, w której 
dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna 
zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 29 MAJA 2020 roku. 

 Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  

 Przy wejściu do szkoły oraz w każdej sali egzaminacyjnej zostanie umieszczony płyn 
do dezynfekcji rąk. Płynu tego należy bezwzględnie użyć do zdezynfekowania dłoni 
przed wejściem do budynku szkolnego. 

 Ławki w sali egzaminacyjnej zostaną ustawione w taki sposób, aby pomiędzy 
zdającymi zachowany był co najmniej 1,5 metrowy odstęp w każdym kierunku. 



 Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również będą przygotowane                      
z zachowaniem co najmniej 1,5 metrowego odstępu od zdających oraz od 
pozostałych członków zespołu nadzorującego.  

 Drzwi do szkoły oraz drzwi do sal egzaminacyjnych będą otwarte (na j. polskim             
i matematyce), tak aby zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu 
egzaminu nie musiały ich otwierać.  

 Dla każdego zdającego zostanie zapewnione miejsce (sale 04,05,07), w którym będzie 
mógł zostawić rzeczy osobiste- plecak, torbę, kurtkę, telefon, itp.  

 Ławki i krzesła w Sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane przed i po każdym 
egzaminie.  

 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.  

 Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy 
choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego 
informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia 
odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym 
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości 
od innych osób. Natychmiastowo o sytuacji zostaną powiadomieni rodzice/prawni 
opiekunowie ucznia w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz poinformowania 
właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. W razie pogarszania się 
stanu zdrowia zdającego- zostanie powiadomione pogotowie ratunkowe.   

 do 31 lipca 2020 r. 

 ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty, 

 przekazanie szkołom wyników i zaświadczeń, 

 wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EGZAMIN ÓSMOKLASISTY   16-17-18.06.2020r. 
 

GODZINA ROZPOCZĘCIA EGZAMINU – 9.00 
Oznaczenia: 
W1- wejście główne do szkoły – uczniowie zostawiają swoje rzeczy w sali 04 
W2- wejście boczne (przy sali 06) - uczniowie zostawiają swoje rzeczy w sali 05 
W3- wejście od boiska szkolnego -  uczniowie zostawiają swoje rzeczy  w sali 07 

kod ucznia godzina wejścia do 
szkoły 

numer wejścia sala egzaminu 

C01 8.20 W3 2 

C02 8.20 W3 2 

C03 8.20 W3 2 

C04 8.20 W3 2 

C05 8.20 W3 2 

C06 8.20 W3 2 

C07 8.20 W3 2 

C08 8.20 W3 2 

C09 8.30 W3 2 

C10 8.30 W3 2 

C11 8.30 W3 2 

C12 8.30 W3 2 

C13 8.30 W3 4 

C14 8.30 W3 4 

C15 8.30 W3 4 

C16 8.30 W3 4 
    

C17 8.20 W1 4 

C18 8.20 W1 4 

C19 8.20 W1 4 

C20 8.20 W1 4 

C21 8.20 W1 4 

C23 8.20 W1 4 

C24 8.20 W1 4 

C25 8.20 W1 4 

C22 8.20 W1 3 

D01 8.30 W1 6 

D02 8.30 W1 6 

D03 8.30 W1 6 

D04 8.30 W1 6 

D05 8.30 W1 6 

D06 8.30 W1 6 

D07 8.30 W1 6 
    

D08 8.20 W2 6 

D09 8.20 W2 6 

D10 8.20 W2 6 

D11 8.20 W2 6 

D12 8.20 W2 6 

D13 8.20 W2 7 

D14 8.20 W2 7 

D15 8.20 W2 7 

D16 8.30 W2 7 

D17 8.30 W2 7 

D18 8.30 W2 7 

D19 8.30 W2 7 

D20 8.30 W2 7 

D21 8.30 W2 7 

D22 8.30 W2 7 

D23 8.30 W2 7 

D24 8.30 W2 7 



 


