Instrukcja szczegółowych rozwiązań
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.
w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie
Instrukcję sporządzono zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
Ministerstwa Edukacji i Nauki, Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu
maturalnego
1. Na egzamin mogą przyjść wyłącznie zdający, nauczyciele, obserwatorzy oraz
pracownicy administracji i obsługi szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną.
2. Na egzamin nie mogą przyjść zdający, nauczyciele, obserwatorzy oraz pracownicy
administracji i obsługi szkoły, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych albo przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych.
3. 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.
4. Podczas egzaminu w budynku szkoły lub w hali sportowej, mogą przebywać
wyłącznie:
a) zdający;
b) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów
nadzorujących, obserwatorzy;
c) uczniowie oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania
z przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w dniu egzaminu;
d) pracownicy obsługi szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości,
dezynfekcję itp.;
e) pracownicy administracji;
f) pielęgniarka szkolna;
g) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka
konieczność.
5. Zdający nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym telefonów
komórkowych, torebek, maskotek.
6. Zdający może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych,
wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach.
7. Podczas egzaminu zdający może korzystać wyłącznie z własnych przyborów.
W sytuacjach wyjątkowych zdający może korzystać z rezerwowych przyborów
piśmienniczych przygotowanych przez szkołę, którymi dysponuje przewodniczący
zespołu nadzorującego. Natomiast obowiązuje zakaz pożyczania przyborów
pomocniczych od innych zdających.
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8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin zdający może przynieść małą butelkę
wody. Podczas pracy z arkuszem butelka powinna stać na podłodze przy nodze
stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
Środki bezpieczeństwa osobistego
1. Zdający przybywają do szkoły godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.
2. Zdający czekając na wejście do budynku szkoły lub hali sportowej zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
3. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły lub hali sportowej muszą mieć
zakryte usta i nos oraz obowiązkowo dezynfekują ręce według instrukcji
zamieszczonej przy płynie.
4. Podczas wpuszczania osób do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego
może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego
tożsamości, z zachowaniem obowiązującego dystansu społecznego, co najmniej 1,5 m.
5. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek
ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
a) członek zespołu nadzorującego podchodzi do zdającego podczas rozdawania
arkuszy egzaminacyjnych;
b) członek zespołu nadzorującego podchodzi do zdającego podczas sprawdzania
poprawności zamieszczonych danych oraz naklejek na arkuszu egzaminacyjnym;
c) wychodzi do toalety;
d) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.
6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego oraz
obserwatorzy mogą odsłonić twarz kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo
stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu. Podczas poruszania się po sali
egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos.
7. Jednakże zdający, przewodniczący i członkowie zespołu nadzorującego oraz
obserwatorzy mogą, jeżeli uznają to za właściwe, mieć zakryte usta i nos w trakcie
egzaminu, nawet po zajęciu miejsc przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg
egzaminu.
Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń
1. Przy wejściu do budynku szkoły i hali sportowej wywieszone są informacje:
a) dotyczące objawów COVID-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu SARSCoV-2;
b) zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarnoepidemiologicznej;
c) zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego;
d) zawierające numery telefonów do służb medycznych;
e) zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
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2. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk, instrukcja właściwej
dezynfekcji oraz zamieszczona informacja o obligatoryjnym korzystaniu z tego płynu
przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
3. Płyn do dezynfekcji rąk jest również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok
płynu umieszczona jest informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
4. W przypadku egzaminu z języka polskiego, gdzie dozwolone jest korzystanie przez
grupę zdających z jednego słownika, będzie ustawiony dozownik z płynem
dezynfekcyjnym, którego zdający mają obowiązek użyć przed skorzystaniem ze
słownika.
5. Stoliki w sali egzaminacyjnej ustawione będą w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi
był zachowany co najmniej 1,5-metrowym odstęp w każdym kierunku.
6. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również będą przygotowane
z zachowaniem 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków
zespołu nadzorującego, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego
nadzoru pracy zdających.
7. Członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć
założone rękawiczki w trakcie czynności organizacyjnych, tj.:
a) przy wpuszczaniu zdających do sali egzaminacyjnej;
b) przy odbieraniu materiałów egzaminacyjnych od przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego, a następnie przy ich przekazywaniu po zakończeniu egzaminu;
c) przy rozdawaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych;
d) przy sprawdzaniu poprawności naniesionych przez zdających danych oraz
naklejek na arkusz egzaminacyjny przed rozpoczęciem egzaminu;
e) przy odbiorze arkusza od zdającego po zakończeniu pracy.
8. Sale egzaminacyjne będą każdorazowo wietrzone przed wpuszczeniem do nich
zdających i co najmniej raz na godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to
pozwali) oraz po egzaminie.
9. Regularne dezynfekowanie będą często używanych powierzchni, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymania w czystości sal egzaminacyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcja poręczy, klamek, włączników
świateł, stolików, krzeseł, itp.
10. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub
przedmiotów, tak aby zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzenie
egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do
dezynfekcji.
11. Przygotowane zostały w budynku szkoły i w hali sportowej pomieszczenia,
wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w których będzie
można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
12. Wywieszone zostały instrukcje prawidłowego mycia rąk oraz dezynfekcji rąk
w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, przy wejściu do budynku szkoły i hali
sportowej instrukcje prawidłowego zdejmowania maseczki i rękawiczek.
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Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu
1. W dniu egzaminu członkowie zespołów nadzorujących zgłaszają się na godzinę przed
egzaminem do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
2. Członkowie zespołów nadzorujących zobowiązani są do przestrzegania zasad
zapisanych w niniejszej instrukcji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa organizowania
i przeprowadzania egzaminu maturalnego.
3. Paczki od kuriera odbierane i otwierane będą w rękawiczkach, a następnie przecierane
szmatką z płynem dezynfekującym.
4. Przewodniczący zespołu nadzorującego wraz z przedstawicielem zdających
w rękawiczkach odbierają arkusze egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego.
5. W sali egzaminacyjnej członkowie zespołu nadzorującego rozdając zdającym arkusze
egzaminacyjne muszą mieć zakryte usta i nos oraz założone rękawiczki.
6. Przewodniczący zespołu nadzorującego przed rozpoczęciem egzaminu informuje
zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym w szczególności:
a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;
b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego
z nauczycielem, wyjścia do toalety lub opuszczenia sali egzaminacyjnej po
zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym;
c) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
d) zasłanianie twarzy podczas kichania czy kaszlu;
e) zakazu gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami
po egzaminie;
f) zachowania dystansu społecznego w każdej przestrzeni szkoły.
7. Zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazują dokument ze zdjęciem
potwierdzającym tożsamość, a przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek
zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numer stolika.
8. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie,
korzystając z własnego długopisu.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego
lub u zdającego
1. W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej
osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzeniu egzaminu na danej sali
egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2,
należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć procedurę
opisaną poniżej.
a) jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy
choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu
nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminującego, który
zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby
w odrębnym, wyznaczonym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m
odległość od innych osób;
b) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie
dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, z którym ustala sposób
postępowania;
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c) ustala się obszar, w którym poruszała się osoba odizolowana, w celu
przeprowadzenia rutynowego sprzątania oraz dezynfekcji powierzchni
dotykowych;
d) weryfikuje się listę osób, które przebywały w szkole w tym samym czasie co
osoba odizolowana;
e) wstrzymuje się możliwości wchodzenia do szkoły osób, oprócz przedstawicieli
służb zajmujących się przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
f) w przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa
medycznego, zdający lub nauczyciel powinien udać się do domu transportem
indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
2. Wszystkie osoby uczestniczące w organizacji i przeprowadzaniu egzaminów
w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, niezwłocznie
powiadamiają o tym fakcie przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
Jednocześnie zobowiązane są do pozostania w domu i skontaktowania się
telefonicznie z lekarzem POZ, w celu uzyskania informacji dotyczących toku dalszego
postępowania.
3. Zobowiązuje się zdających, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi do
bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/,
a także obowiązujących przepisów prawa.
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