Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu
ósmoklasisty w dniach 16 – 18 czerwca 2020 r.
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wietrzychowicach
z uwzględnieniem zaleceń GIS, MEN i MZ.
1. W dniach przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty na terenie szkoły
obowiązują procedury bezpieczeństwa wprowadzone zarządzeniem Dyrektora
ZSP w Wietrzychowicach nr 18.2020
2. Uczniowie klas ósmych piszą egzamin ósmoklasisty w salach zgodnie
z przydziałem:


w dniach 16, 17 czerwca
sala egzaminacyjna nr 1 – sala gimnastyczna
sala egzaminacyjna nr 2 – sala lekcyjna nr 15
sala egzaminacyjna nr 3 – sala lekcyjna nr 17



w dniu 18 czerwca

sala egzaminacyjna J1 – sala lekcyjna nr 14
sala egzaminacyjna J2 – sala lekcyjna nr 13
sala egzaminacyjna J3 – sala lekcyjna nr 15
sala egzaminacyjna J4 – sala lekcyjna nr 17

3. Uczniowie piszący egzamin zgłaszają się do szkoły nie później niż na godz.
8.15
4. W dniach 16, 17 czerwca uczniowie piszący egzamin w sali gimnastycznej
będą wpuszczani do szkoły dwoma wejściami od godz. 8.10:
- wejście od strony orlika klasa 8b
- wejście od strony parkingu szkolnego klasa 8a
Uczniowie piszący egzamin w sali nr 17 i 15 wchodzą wejściem głównym
i kierują się na pierwsze piętro.
5. W dniu 18 czerwca 2020 r. uczniowie będą wpuszczani na teren szkoły od
godz. 8.10 osobnymi wejściami:
- wejście od strony parkingu szkolnego klasa 8a
- wejście główne szkoły klasa 8b
6. Każdy uczeń wchodzący na teren szkoły ma mierzoną temperaturę. Jeżeli
temperatura przekroczy wartość 37,5 stopnia uczeń nie zostanie wpuszczony
na teren szkoły i nie będzie mógł pisać danej części egzaminu ósmoklasisty.

7. W dniach egzaminu ósmoklasisty szatnie nie będą czynne. Rzeczy osobiste
uczniowie będą mogli pozostawić w woreczku foliowym w wyznaczonych
salach.
8. W dniach egzaminu szkoła może zapewnić dowóz uczniom, których rodzice
zgłoszą taką potrzebę do środy 10 czerwca 2020 r. do godz. 13.00
w sekretariacie szkoły.
Autobus rozpocznie przywożenie uczniów od godz. 7.15 (Jeden kurs po całej
gminie). W autobusie nie może przebywać więcej niż 10 osób.
Ze względu na zwiększającą się liczbę zakażeń na terenie powiatu
tarnowskiego zaleca się, aby rodzice zapewnili transport dzieciom we
własnym zakresie.
Prosimy, aby rodzice przywożący dziecko nie odjeżdżali aż do momentu
sprawdzenia temperatury ucznia.
9. Na terenie szkoły i przed budynkiem obowiązuje bezwzględne przestrzeganie
dystansu społecznego (min. 1,5 m odległości), noszenie maseczek lub
przyłbic zakrywających usta i nos oraz dezynfekcja rąk po wejściu na teren
placówki.
10. Środki ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) zapewniają rodzice uczniów.
11. Po zakończeniu egzaminu uczeń niezwłocznie opuszcza teren szkoły.
12. By zapobiec gromadzeniu się uczniów nauczyciele dyżurujący wskazują
bezpieczne (według procedur) wyjście z budynku.
13. W dniach egzaminu odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia w drodze do
i ze szkoły w pełni ponosi rodzic/prawny opiekun dziecka.
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