
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie X LO w Białymstoku 

w trakcie egzaminów maturalnych 

 

1. W egzaminach nie mogą uczestniczyć uczniowie/nauczyciele, którzy są objęci 

kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.  

2. Podczas egzaminów w sytuacji podejrzenia zarażenia (objawy infekcji takie jak 

wysoka gorączka, kaszel, duszność i inne) pracownik szkoły lub uczeń zostanie 

odizolowany i będzie przebywał w wyznaczonym pomieszczeniu (sala fizyczna na 

parterze szkoły) do czasu przybycia opiekuna/lub innych działań podjętych w 

porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Po ustaleniu obszaru, w 

którym poruszał się i przebywał pracownik/uczeń, zostaną podjęte działania w 

porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Pracownik/uczeń opuści 

szkołę innym wejściem (łącznik do sali gimnastycznej), a pomieszczenie, w którym 

przebywał zostanie zdezynfekowane. 

3. Pracownicy szkoły będą: 

a. poinstruowani w zakresie profilaktyki zdrowotnej,  

b. poinformowani o zasadach bezpieczeństwa, zachowania higieny oraz  

procedurach, 

c. wyposażeni  w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki i maseczki 

ochronne/przyłbice. 

4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk,  

a przy koszach przeznaczonym na zużyte środki ochrony osobistej – instrukcje ich 

prawidłowego zdejmowania. W dyżurce, sekretariacie, przy salach lekcyjnych  

i  pokoju nauczycielskim znajdują się informacje promujące zasady higieny ( częste  

i zgodne z instrukcją mycie rąk, higiena dróg oddechowych, nienoszenie biżuterii 

utrudniającej higienę rąk, używanie osobistych  środków ochrony.) 

5. Sale, pomieszczenia sanitarne i ciągi komunikacyjne będą dezynfekowane przed i po 

egzaminach (blaty stolików, tablica, używane sprzęty, poręcze krzeseł, klamki, 

włączniki światła, uchwyty i inne).  

6. Na parterze szkoły na ścianie dyżurki znajdują się numery telefonów do: organu 

prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 

medycznych.  



7. Zdający zostaną indywidualnie (poprzez dziennik elektroniczny) powiadomieni o 

konkretnej, wyznaczonej godzinie przyjścia do szkoły. Przed budynkiem zdający 

czekają, zachowując odpowiedni dystans (co najmniej 1,5 metra) i do szkoły wchodzą 

pojedynczo. 

8. 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.  

9. Przy wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.  

10. Przy wejściu do szkoły można poddać się mierzeniu temperatury. 

11. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym maskotek, 

książek, telefonów komórkowych (obowiązuje całkowity zakaz wniesienia ich na salę 

egzaminacyjną).   

12. Najpierw zdający udają się pojedynczo do pomieszczeń, w których mogą pozostawić 

rzeczy osobiste w foliowych workach, a następnie do sal egzaminacyjnych.  

13. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów, nie mogą pożyczać 

przyborów od innych zdających. 

14. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę  

z wodą.  

15. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na których dozwolone jest korzystanie przez 

grupę zdających z np. jednego słownika, zdający muszą zdezynfekować ręce, 

korzystając z przygotowanego płynu dezynfekcyjnego w dozowniku. 

16. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między 

poszczególnymi zakresami, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji 

tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów. 

17. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy 

opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego 

egzaminu danego dnia.  

18. Sale po egzaminie zdający opuszczają pojedynczo i wychodzą ze szkoły lub udają się 

do sal przeznaczonych na przerwę. 


