
 
 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia dyrektora  

nr 343/18/2020 z dnia 02.06.2020r. 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTY  

W CZASIE EPIDEMII COVID – 19 

 

 

1. Na egzamin mogą przyjść uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych, które mogłyby 

sugerować chorobę zakaźną COVID 19 – należą do nich objawy zakażenia górnych dróg 

oddechowych takie jak katar, kaszel, duszności, temperatura powyżej 37 °C, biegunka.  

Pracownik ma prawo odmówić wpuszczenia ucznia na teren szkoły, u którego stwierdzi 

objawy sugerujące chorobę zakaźną.  

2. Jeżeli u ucznia podczas egzaminu pojawią się niepokojące objawy sugerujące zakażenie 

koronawirusem, należy niezwłocznie powiadomić dyrektora Zespołu. 

3. Uczeń,  u którego w czasie egzaminu stwierdzono niepokojące objawy chorobowe, jest 

izolowane od innych, do czasu odebrania przez rodziców. 

4.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły żadnych zbędnych przedmiotów, poza 

koniecznymi przyborami do egzaminu. 

5. Osoby, które przyprowadzają lub odbierają ucznia, muszą być zabezpieczone  

w środki ochrony osobistej – maseczkę ochronną i rękawice (bez środków ochrony 

osobistej nie można wejść na teren szkoły). 

6. Uczeń po korytarzu przemieszcza się w maseczce ochronnej, zdejmuje ją dopiero po 

zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej.  

7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, 

uczeń nie przychodzi do szkoły. 

8. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum,  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. W związku z tym wszystkie sprawy 

administracyjne i inne należy  załatwiać drogą mailową lub telefoniczną. Tylko  

w sytuacjach wyjątkowych możliwy jest kontakt bezpośredni – zawsze po uzgodnieniu 

terminu spotkania - dnia i godziny telefonicznie. 

 

             Telefon do szkoły 22 725 00 14 

 Telefon do przedszkola 22 725 00 54 

       Adres mailowy -     sekretariat@zspkampinos.pl 

 

9. Rodzice /opiekunowie/ przywożący/odbierający  swoje dzieci  do/ze szkoły, zobowiązani 

są do przestrzegania ustalonych przez dyrektora zasad opisanych w Procedurach,  

w tym: 

a) zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do innych osób przebywających  

w tym czasie w jego otoczeniu, 

b) dokonywania dezynfekcji dłoni przy wejściu, 

c) korzystania z osłony ust i nosa, z jednorazowych rękawiczek ochronnych, 

d) stosowania się do poleceń personelu szkoły, szczególnie dotyczących zachowania  

w śluzie ochronnej (przestrzeni wspólnej) oraz w zakresie liczebności osób równocześnie 

przebywającej w przestrzeni wspólnej szkoły - 4 m
2
 /os., 



 
 

e) po informacji dotyczącej prośby odebrania ucznia - rodzice mają obowiązek 

niezwłocznie pojawić się w szkole  i odebrać swoje dziecko. 

  

10. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani przestrzegać  Procedur bezpieczeństwa     

obowiązujących  na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Oddziałami 

Integracyjnymi w Kampinosie i poleceń personelu. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Zasadami bezpieczeństwa w szkole podczas organizacji 

egzaminów ósmoklasisty, obowiązujące w czasie epidemii covid – 19, akceptuję te zasady i 

zgadzam się z proponowanymi ograniczeniami. 

 

     Zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania tych zasad i poleceń wydawanych przez  

pracowników szkoły, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 
 
 

                                                                                                                                                             

........................................................    ………………………………………………………………. 

Data                                 Podpis rodzica składającego oświadczenie  

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Jednym z istotnych warunków szybkiego wykrywania objawów Covid-19 jest pomiar temperatury 

ciała.  W tym przypadku wymagana jest zgoda rodziców. Proszę o wyrażenie swojego stanowiska. 

 

Wyrażam zgodę,  / nie wyrażam zgody
1
/  na mierzenie temperatury ciała mojego dziecka przy 

wejściu na teren Zespołu oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

 

 

.................................                                                                     .............................................................................. 

                 Data                                                           Podpis rodzica składającego oświadczenie 

 
1 

niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

                                                             
 



 
 

 

KANAŁ SZYBKIEJ KOMUNIKACJI Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI DZIECKA 

 

W przypadku wystąpienia u mojego dziecka niepokojących objawów chorobowych wskazuję 

kontakty telefoniczne: 

 

 Telefon 1  Telefon 2 (do pracy) 

matka dziecka    

ojciec dziecka    

upoważniony opiekun    

 

 

.................................   .............................................................................. 

Data      Podpis rodzica składającego oświadczenie 

 

 

 

 

 


