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Procedura BHP obowiązująca w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 

pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, 
uczniów klas 8 w Szkole Podstawowej nr 45, członków zespołów nadzorujących, 

obserwatorów w związku z organizacją egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku 
 

Podstawa prawna:  
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 
poz. 871)  

· Wytyczne CKE, MEiN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. 

 

1. Cel procedury 
Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa  
i higieny w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie w związku z organizacją egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. 
 

2. Zakres procedury 
Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  
im. Zbigniewa Herberta w Lublinie świadczących pracę na terenie szkoły oraz uczniów klas 8,  
a także członków zespołów nadzorujących, obserwatorów podczas egzaminu ósmoklasisty w roku 
2021 w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19. 
 

3. Odpowiedzialność 
1) Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników, uczniów  

i ich rodziców/prawnych opiekunów, członków zespołów nadzorujących, obserwatorów 
jest Dyrekcja ZSO nr 1 oraz Kierownik Gospodarczy. 

2) Pracownicy administracji i obsługi zostają zapoznani z procedurą poprzez zamieszczenie 
jej przy liście obecności zaś pracownicy pedagogiczni, uczniowie i ich rodzice/prawni 
opiekunowie oraz członkowie zespołów nadzorujących i obserwatorzy – drogą 
elektroniczną (np. wiadomość w dzienniku elektronicznym oraz komunikat na stronie 
internetowej szkoły). 

3) Pracownicy, uczniowie klas 8 oraz członkowie zespołów nadzorujących i obserwatorzy 
wykonujący pracę na terenie szkoły w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za 
przestrzeganie zasad, zgodnie z niniejszą procedurą. 
 

4. Ogólne zasady postępowania na terenie placówki w czasie egzaminu 
1) Dyrektor szkoły wyznacza sale przeznaczone do przeprowadzenia egzaminu 

ósmoklasisty. Sale te nie mogą być zmieniane. Należy zachować 1,5 m odstępu pomiędzy 
stolikami w sali podczas egzaminu (1 uczeń – 1 ławka szkolna). Miejsca dla członków 
zespołu nadzorującego i obserwatorów również powinny zostać przygotowane  
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z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych 
członków zespołu nadzorującego. 

2) 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. 

3) Na egzamin ósmoklasisty może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, 
obserwator inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych  
z objawami COVID-19. 

4) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego 
przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu 
przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą 
być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką 
wiedzę, aby nie interpretować ww. objawów w przypadku danego zdającego jako 
objawów „niepokojących”, o których mowa w pkt. 19.   

5) Zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, lub inna osoba zaangażowana  
w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu  
z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub 
izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 6. 

6) 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. 

7) Przy wejściu do szkoły umieszczono płyn dezynfekujący do rąk, z którego obowiązkowo 
musi skorzystać zdający i wszystkie inne osoby wchodzące na teren szkoły. Płyn do 
dezynfekcji rąk dostępny jest w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu umieszczono 
informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 

8) Rodzic/prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły, z wyjątkiem 
sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

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

10) Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę  
z wodą. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. 

11) Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (na 
egzaminie z matematyki również linijka). Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od 
innych zdających. 

12) Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 
jedno- lub wielorazową). Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających 
o wyżej wymienionych zasadach bezpieczeństwa. 

13) 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: 
a) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby 

odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, 
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b) wychodzi do toalety, 

c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

14) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, inne 
osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu muszą mieć zakryte usta i nos 
(maseczką jedno- lub wielorazową). Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg 
egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu. 

14) 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 / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują 
przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego  
i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali). 

15) Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej 
co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku 
nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu 
zdających. 

16) Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby 
zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich 
otwierać. Wyjątek stanowi egzamin z języka nowożytnego w zakresie zadań na 
rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie. 

17) 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. 

18) Aby unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salami 
egzaminacyjnymi przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu dyrektor 
szkoły: 
1) przekazuje zdającym z wyprzedzeniem informację o godzinie, o której powinni stawić 
się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu: 
a) godzina wejścia do budynku szkoły – 8.30 
b) godzina  wejścia do sal egzaminacyjnych w segmencie B i w dniu 25 maja 2021 r. także 
w segmencie A - godz. 8.40 
c) godzina rozpoczęcia egzaminu – godz. 9.00 
2) zdający będą wypuszczani z sal po egzaminie pojedynczo z zachowaniem około 2-
minutowych odstępów czasu. Ruchem na korytarzu kierują nauczyciele pełniący dyżur 
na danym piętrze. 
3) Zdający zostaną poinstruowani, aby wrażeniami po próbnym egzaminie dzielili się 
między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, 
telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. 

19) W przypadku wystąpienia u zdającego niepokojących objawów sugerujących zakażenie 
koronawirusem, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć 
procedurę opisaną w pkt 20.  
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20) Jeśli zdający przejawia niepokojące objawy choroby COVID-19 należy odizolować go  
w odrębnym pomieszczeniu znajdującym się na 2 piętrze w segmencie A w sali A32. 
Członek zespołu nadzorującego niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły oraz 
rodzica/prawnego opiekuna w celu pilnego odebrania zdającego ze szkoły. Dalsze 
działania podejmuje dyrektor szkoły, w tym kontaktuje się ze stacją sanitarno-
epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego zawiadamia 
pogotowie ratunkowe i postępuje zgodnie z dalszymi zaleceniami. Zdający w izolatorium 
przebywa do czasu odebrania przez rodzica/prawnego opiekuna w obecności członka 
zespołu nadzorującego zaopatrzonego w osłonę nosa i ust, rękawiczki i fartuch ochronny 
z długim rękawem. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu 
ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem 
indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej. 

 
5. Sposób postępowania na wypadek objawów sugerujących zakażenie pracowników  

szkoły lub stwierdzenia zakażenia 

1) Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami 
szkoły zostają poinformowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie 
powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem 
POZ, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – zadzwonić pod nr 999 albo 112. 

2) Jeżeli pracownik szkoły lub każda inna osoba zaangażowana w przebieg egzaminu 
przejawia niepokojące objawy choroby, dyrektor szkoły odizolowuje taką osobę  
w odrębnym pomieszczeniu (A32) lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 
m odległości od innych osób. 

3) W przypadku, o którym mowa w ust. 2 dyrektor niezwłocznie zawiadamia Powiatową 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie oraz stosuje się ściśle do wydawanych 
instrukcji i poleceń.  

4) W przypadku stwierdzenia zakażenia pracownika koronawirusem, wdraża się procedury 
zalecone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

 
6. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń 
1) Egzamin ósmoklasisty będzie odbywał się w salach lekcyjnych w segmencie B (B20, B21, B22, 

B23, B24) oraz w dniu 25 maja 2021 r. w segmencie A (A34-Sala konferencyjna). 
2) Wyznacza się następujący przydział uczniów do sal egzaminacyjnych: 

Egzamin Data Numer Sali  Czas trwania Kody zdających 

Język polski 25 maja 2021 r. 

A34 do 180 minut 

A02, A09, A11, 
A13-A14, A17-A18, 
A23, B02-B03, B05, 
B11, B15-B16, B20 

B24 do 180 minut A04 

B22 120 minut A01, A03, A05-A08, 
A10, A12, A15-A16, 
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A19 

B21 120 minut 
A20-A22, A24-A26, 
B01,B04, B06-B07 

B20 120 minut 
B08-B10, B12-B14, 
B17-B19, B21-B22 

Matematyka 26 maja 2021 r. 

B24 do 150 minut 
A02, A04, A09, A11, 
A13-A14, A17-A18, 

A23 

B23 do 150 minut 
B02-B03, B05, B11, 

B15-B16, B20 

B22 100 minut 
A01, A03, A05-A08, 
A10, A12, A15-A16, 

A19 

B21 100 minut 
A20-A22, A24-A26, 
B01,B04, B06-B07 

B20 100 minut 
B08-B10, B12-B14, 
B17-B19, B21-B22 

Język angielski 27 maja 2021 r. 

B24 do 135 minut 
A02, A04, A09, A11, 
A13-A14, A17-A18, 

A23 

B23 do 135 minut 
B02-B03, B05, B11, 

B15-B16, B20 

B22 90 minut 
A01, A03, A05-A08, 
A10, A12, A15-A16, 

A19 

B21 90 minut 
A20-A22, A24-A26, 
B01,B04, B06-B07 

B20 90 minut 
B08-B10, B12-B14, 
B17-B19, B21-B22 

 
3) Ósmoklasiści wchodzą do budynku szkoły wejściem od strony ul. Paganiniego (klasa 8a) oraz 

wejściem od strony ul. Radzyńskiej (klasa 8b). Ruchem na holu głównym szkoły kierują 
nauczyciele pełniący dyżur. Przy wejściu do szkoły należy wywiesić informację: 

- dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu 
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- zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-
epidemiologicznej 

- zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego 
- zawierającą numery telefonów do służb medycznych 
- zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590) 

4) Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 
60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby 
wchodzące na teren szkoły. Pracownicy obsługi przy wejściach zwracają uwagę zdającym na 
konieczność dezynfekcji rąk lub posiadanie założonych rękawiczek ochronnych oraz założoną 
osłonę ust i nosa. Osoby wchodzące na teren szkoły zaopatrują się w osłonę ust i nosa oraz 
rękawiczki ochronne we własnym zakresie. 

5) Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok 
płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 

6) Zdający mogą skorzystać z szatni. Dla zdających będą przygotowane w szatni przezroczyste 
foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których 
uczniowie będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika szkoły.  

7) Wyznacza się następujący przydział sal na szatnię: 
a) Sala B9 dla uczniów klasy 8a,  
b) Sala B10 dla uczniów klasy 8b.  

8) Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed  
i po każdym egzaminie. 

9) Zdezynfekować należy również odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia 
egzaminu z języka angielskiego. 

10) Za monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni 
dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, odtwarzaczy płyt CD, uchwytów, poręczy 
krzeseł, toalet i powierzchni płaskich odpowiada Kierownik Gospodarczy. 
 

 
 
W załączeniu instrukcja dezynfekcji rąk, mycia rąk, zakładania/zdejmowania maseczki ochronnej, 
zakładania/zdejmowania rękawiczek ochronnych. 

 
Inspektor BHP w ZSO nr 1        Dyrektor ZSO nr 1 

Justyna Stolarek       Wojciech Kalicki 
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