Procedura przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
w Szkole Podstawowej nr 2
im. Ignacego Krasickiego w Malborku
w czasie pandemii

1. Egzamin odbywa się w dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 r.
2. Uczniowie, którzy piszą egzamin w salach 202 i 209 przychodzą na
godz. 8.30 i udają się na drugie piętro. Podajemy kody uczniów, którzy
piszą w/w gabinetach:



gab. 202 – A03, A04, A14, A19, A20, A25
gab. 209 – A29, B01, B04, B08, B12, B20, B27

3. Uczniowie, którzy piszą egzamin w salach 104, 107, 113 przychodzą na
godz. 8.40 i udają się na pierwsze piętro. Podajemy kody uczniów,
którzy piszą w/w gabinetach:




gab. 104 – B06, B07, B09, B10, B11, B13, B14, B15, B16
gab. 107 – B17, B18, B19, B22, B23, B24, B26
gab. 113 – A23, A24, A26, A27, A28, A30, B02, B03, B05

4. Uczniowie, którzy piszą egzamin w salach 015, 09, 001, 007 przychodzą
na godz. 8.50 i udają się do wyznaczonych gabinetów. Podajemy kody
uczniów, którzy piszą w/w gabinetach:

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

 gab. 015 – A01, A02, A05, A06, A07, A08, A09, A10
 gab. 09 – B25
 gab. 001 – B21
 gab. 007 – A11, A12, A13, A15, A16, A17, A18, A21, A22
Na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny
pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną.
Na egzamin nie może przyjść osoba przebywająca w domu z osobą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym
książek, telefonów komórkowych, maskotek.
Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów
piśmienniczych.
Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną
butelkę z wodą.
Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym. Wszyscy uczniowie
muszą mieć ubrane maseczki ochronne, które mogą być zdjęte dopiero
po rozpoczęciu egzaminu.
Po wejściu do szkoły uczniowie:
 dezynfekują dłonie
 pozostawiają swoje rzeczy osobiste w sali 010 (proszę przygotować
woreczki i podpisać je)

12.

13.

14.

15.

 zachowują dystans społeczny wynoszący minimum 1,5 m
 udają się do wyznaczonych gabinetów
 członek komisji sprawdza listę obecności i losuje w obecności
zdającego numer stolika
 wchodzą do sali egzaminacyjnej i zajmują wyznaczone im miejsce
 mogą skorzystać z toalety z zachowaniem wszystkich procedur
sanitarnych i egzaminacyjnych
Po rozpoczęciu pracy z zestawem egzaminacyjnym uczniowie mogą zdjąć
maseczki ochronne. Jeżeli w trakcie egzaminu chcą skorzystać z toalety
lub zakończyć pracę z zestawem egzaminacyjnym informują o tym
fakcie członka zespołu nadzorującego poprzez podniesienie ręki. Zanim
podejdzie do nich członek zespołu egzaminacyjnego uczeń ma
obowiązek założyć maseczkę ochronną.
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.
Po zakończeniu pracy z zestawem egzaminacyjnym i uzyskaniu zgody
na wyjście z sali, uczniowie opuszczają ją, odbierają swoje rzeczy
osobiste i wychodzą ze szkoły. W trakcie opuszczania budynku należy
pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego - 1,5 m.
Zdający proszeni są, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między
sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów,
telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

