Procedura przeprowadzania egzaminów
w okresie epidemii,
w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego
w Pułtusku.
Wg. wytycznych Centralnej Komicji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej
oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego
I.

Podczas przebywania na terenie Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana
Ruszkowskiego w Pułtusku obowiązuje Procedura przeprowadzania egzaminów,
w okresie epidemii.

II.

Prawa i obowiązki uczestników egzaminów.
1. W egzaminie może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel,
inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną, nie objęta kwarantanną lub izolacją domową.
2. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba
zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie
przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin,
nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
3. Podczas egzaminu w szkole przebywają wyłącznie:
a) zdający
b) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów
nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze
zdającymi,którym przyznano dostosowanie warunków lub formy
przeprowadzania egzaminu, asystenci techniczni, administratorzy sal.
c) pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości,
dezynfekcję,obsługę szatni itp.
d) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości
zrezygnowaniaz przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu
przeprowadzania egzaminu przyzaostrzonym reżimie sanitarnym i zgodnie
z organizacją pracy zaplanowaną w tymdniu
e) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka
konieczność.
4.W dniach, w których jest przeprowadzany egzamin dopuszcza się organizację
konsultacji dla uczniów, po zakończeniu egzaminu w danym dniu
i zdezynfekowaniu pomieszczeń.
5. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
telefonów komórkowych, maskotek.
6. Zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla,
kalkulatora itd.
7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę
z wodą.
8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby
przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść
przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w ściśle
wyznaczonym miejscu w szkole.
9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie
przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na

rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia w ściśle wyznaczonym miejscu
w szkole.
III.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją pomieszczeń podczas egzaminu
1. Przy wejściu do szkoły będą wywieszone informacje:
a) dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania
zakażeniu
b) zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno
– epidemiologicznej
c) zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
d) zawierająca numery telefonów do służb medycznych
e) zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
2. Przy każdym wejściu do szkoły znajduje się dozownik płynu do dezynfekcji
rąk, wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły obowiązkowo dezynfekują
dłonie.
3. Płyn do dezynfekcji rąk jest dodatkowo dostępny w każdej sali egzaminacyjnej
z instrukcją o prawidłowej dezynfekcji rąk.
4. Ławki w salach egzaminacyjnych będą ustawione z zachowaniem co najmniej
1,5-metrowego odstępu w każdym kierunku między zdającymi.
5. Stanowiska egzaminacyjne, w tym komputerowe, będą oddzielone
przegrodami, odstęppomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi
i członkami zespołu nadzorującego będziewynosić co najmniej 1,5-metra.
6. Członkowie zespołu nadzorującego będą oddaleni od siebie i zdających o co
najmniej1,5-metra oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego
z zachowaniem możliwości właściwego nadzoru egzaminu.
7. Członkowie komisji wszystkie czynności przygotowawcze do egzaminu
przeprowadzająz osłoniętymi ustami i nosem oraz w rękawiczkach.
8. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak
aby zdającyoraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie
musiały ich otwierać.
9. Członkowie zespołów nadzorujących zostaną poinformowani, że w danej sali
do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie,
którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, aby nie interpretować
takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.
10. Paczki z materiałami egzaminacyjnymi będą odbierane od kuriera i otwierane
w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera trzeba przetrzeć je szmatką
z płynem dezynfekującym.
11. Każdy zdający będzie mógł pozostawić w szatni rzeczy osobiste – plecak,
torbę, kurtkę, telefon itp., w przezroczystym foliowym worku (tak aby
sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania).
12. W celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu:
a) zdający zostaną poinformowani na stronie internetowej szkoły, iż powinni
stawić się w szkole na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu
b) zdający po opuszczeniu sali egzaminacyjnej i odebraniu swoich rzeczy
osobistychz szatni kierują się do wyjścia, nie gromadzą się przed szkołą,
a wrażeniamipo egzaminie dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów
społecznościowych,komunikatorów, telefonicznie.
13. Po egzaminie pracownicy obsługi wietrzą sale egzaminacyjne, dezynfekują
sprzęt(podnadzorem asystenta, administratora) i wyposażenie.

IV.

Egzamin
1. Uczestnicy egzaminu oczekują przed salą egzaminacyjną z zachowaniem
reżimusanitarnego
2. Na terenie szkoły jest obowiązek zakrywania ust i nosa
3. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między
poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu.
4. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się
na liście, korzystając z własnego długopisu
5. Losowania miejsc egzaminacyjnych dokonuje wyznaczony członek zespołu
nadzorującego.
6. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego
informuje zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.
7. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze
od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane
zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają
zakryte usta i nos.
9. W trakcie egzaminu jeżeli niezbędne jest korzystanie przez grupę zdających
z jednej pomocy dydaktycznej obok ustawiony będzie dozownik z
płynem dezynfekującym
10. Sale egzaminacyjne będą wietrzone mniej więcej co godzinę w trakcie
egzaminu (jeżelipogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku jeżeli nie
panuje zbyt duży hałas) .
Dyrektor
ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku
Anna Kmiołek-Gizara

