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Procedury dotyczące organizacji i przebiegu sprawdzianu uzdolnień 
kierunkowych do eksperymentalnych klas 7. 

(matematycznej i przyrodniczej) 
w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczecinie 

 
Sprawdzian do klasy przyrodniczej odbędzie się 22 czerwca 2020 r. 
o godz. 16.00. 
 

Sprawdzian do klasy matematycznej odbędzie się 24 czerwca 2020 r. 
o godz. 16.00. 
 

Czas trwania obydwu egzaminów – 90 minut. 
 
Uruchomione zostaną cztery wejścia do szkoły, którymi uczniowie 
zdający egzamin/y/ będą wpuszczani do szkoły według następującego 
schematu: 
 

Uczniowie o nazwiskach zaczynających się na literę: 

1.  A – G  – będą wchodzić wejściem głównym do szkoły 

od ul. Unisławy, 
 

2.  J – K  –  będą wchodzić od ul. Unisławy, przez drzwi wejściowe 

znajdujące się przy sali gimnastycznej, 
 

3.  M – P  – będą wchodzić od ul. Wąskiej (wejście przez dziedziniec 

Wydziału Biologii US, znajdujące się przy skrzyżowaniu 

ulic Wąskiej i Kilińskiego), przez drzwi do sali gimnastycznej 

znajdujące się po lewej stronie, przy garażach, 
 

4.  R – Z  – będą wchodzić od ul. Wąskiej (wejście przez dziedziniec 

Wydziału Biologii US, znajdujące się przy skrzyżowaniu 

ulic Wąskiej i Kilińskiego), przez drzwi środkowe. 

 

Wpuszczanie uczniów rozpocznie się o godz. 15.40. 
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1. Procedury obowiązujące zdających i nauczycieli nadzorujących 

 

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

1.2. 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. 

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 będą przebywać wyłącznie: 

1) zdający 

2) nauczyciele nadzorujący, 

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję, obsługę szatni itp. 

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 szkoły, lub jeżeli zdający wymaga pomocy  

np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów. 

1.5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

telefonów komórkowych, maskotek. 

1.6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. 

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

 

2. Środki bezpieczeństwa osobistego 
 

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

2.2. 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 obowiązuje na terenie całej szkoły,  

z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas 
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wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej nauczyciel nadzorujący może 

poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego 

tożsamości na podstawie legitymacji szkolnej, dowodu osobistego 

lub paszportu (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego 

odstępu). 

2.3. 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: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego 

pytanie 

2) wychodzi do toalety 

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 

egzaminacyjnej. 

2.4. Nauczyciele nadzorujący podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej 

powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg 

egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu. 

2.5. Zarówno zdający, jak i nauczyciele nadzorujący mogą – jeżeli uznają to za 

właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet  

po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku 

zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc  

(w przypadku nauczycieli nadzorujących). 

2.6. 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. W takiej 

sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi 

zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. 

 

3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni 
w salach egzaminacyjnych 

 

3.1. Ławki w sali egzaminacyjnej będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy 

zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku 
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4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 
 

 

4.1. Arkusze są rozdawane zdającym przez nauczycieli, którzy mają założone 

rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos. 

4.2. Przed rozpoczęciem egzaminu nauczyciele poinformują zdających  

o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi 

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego 

z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej  

po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym 

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 

przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania 

należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką 

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  

po zakończonym egzaminie. 

 
4.3. W przypadku wystąpienia u zdającego niepokojących objawów sugerujących 

zakażenie koronawirusem, egzamin tego zdającego zostanie niezwłocznie 

przerwany. 

 

 


