
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA  
W ZESPOLE SZKÓŁ COGITO  

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  
W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

 
I. PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z2019 r. 

poz. 59 ze zm.), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze 

zm.), 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U z 2020r. poz. 410ze zm.), 

5. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U z 2020r. 

poz. 493ze zm.),5.art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej(Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567), 

6. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa 

Edukacji Narodowej dotyczące organizowania konsultacji na terenie szkołyod 1 

czerwca2020 r. 

7. Wytyczne CKE, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Edukacji Narodowej 

dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych. 

 

 

II. ORGANIZACJA PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ COGITO W OKRESIE PANDEMII COVID-19: 

 

1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe(uczniowie, absolwenci 
zdający egzaminy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, petenci), bez objawów 
chorobowych. 

2. Ogranicza się wstęp na Zespołu Szkół COGITO osób,  których obecność nie jest 
niezbędna do zapewnienia realizacji zajęć/konsultacji, przeprowadzenia egzaminów 
oraz zapewnienia funkcjonowania szkoły. 

3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 

jedno-lub wielorazową, chustą, materiałem itp., przyłbicą – w szczególności w 

przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa 

maseczką).  

4. Szkoła jest dostępna dla uczniów w godzinach 8:00 do 14:00 zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. 

5. Osoby wchodzące na teren budynku podlegają kontroli pomiaru temperatury ciała. 

Pomiaru dokonuje pracownik szkoły przy użyciu bezdotykowego termometru. Osoba, 



która wykazuje oznaki choroby i/lub jej pomiar temperatury ciała jest podwyższony 

nie zostanie w tym dniu wpuszczona na teren szkoły. 

6. Pomiaru temperatury ciała młodzieży, pracowników oraz innych osób dokonuje się 

po uprzednim uzyskaniu ich zgody. W przypadku niepełnoletnich uczniów zgody musi 

udzielić na piśmie rodzic/opiekun prawny (załącznik nr 1) 

7. Osoby z zewnątrz – petenci, mogą przebywać wyłącznie na parterze budynku w 

wydzielonym i oznakowanym obszarze. Osoby z podwyższoną temperaturą nie mogą 

wejść na teren placówki. Osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są do 

przestrzegania wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe i/lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

8. W zajęciach/konsultacjach realizowanych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym 

zajęcia, mogą uczestniczyć tylko uczniowie, których rodzic wyraził na to pisemną 

zgodę (załączniki nr 2).  

9. W przypadku braku pisemnej zgody rodzica (lub pełnoletniego ucznia)na 

uczestniczenie w zajęciach/konsultacjach realizowanych w bezpośrednim kontakcie z 

prowadzącym zajęcia na terenie szkoły, zajęcia takie będą odbywać się nadal, 

wyłącznie z wykorzystaniem metod i środków kształcenia na odległość. 

10. W zajęciach/konsultacjach realizowanych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym 

zajęcia, mogą uczestniczyć tylko uczniowie, którzy nie mieli/nie mają kontaktu z 

osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków ich najbliższej rodziny, 

otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 

Stan zdrowia uczestniczącego ucznia jest dobry, uczeń nie przejawia żadnych oznak 

chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, 

duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne 

nietypowe. 

 

  

III. PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 

 

Sekcja 1.  

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów 

 

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik 

szkoły1), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

 

1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu 

nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych.  

 



1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem 

sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.  

 

1.4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:  

1. zdający  

2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów 

nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, 

którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, 

osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia 

wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci 

techniczni  

3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję, obsługę szatni itp.  

4. uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z 

przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu  

5. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.  

 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym 

rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób 

dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający 

wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.  

 

1.5. Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy 

prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po 

zakończeniu egzaminu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń. Dotyczy to w 

szczególności:  

1. EM z przedmiotów, do których przystępują największe grupy zdających w danej 

szkole  

2. EPKwZ z tych kwalifikacji, do których przystępują największe grupy zdających w danej 

szkole.  

1.6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek.  

1.7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, 

cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych 

albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku 

materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. 

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.  

 



1.8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.  

 

1.9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do 

więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie 

produkty w przerwie między egzaminami.  

 

1.10. 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, przebywając w wyznaczonym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu.  

 

Sekcja 2.  

Środki bezpieczeństwa osobistego 

 

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 

odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

 

2.2. 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 lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i 

EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego 

może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego 

tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).  

 

2.3. 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:  

1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie  

2. wychodzi do toalety  

3. podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej 

EPKwZ i EZ)  

4. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

2.4 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).  



2.5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą 

nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w 

odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać 

zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, 

wynosi 2 m.  

 

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze 

względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa 

 

1. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i 

nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. 

2. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji 

egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji 

egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z informacją określoną w pkt 3.6.3. 

 

 

2.6. W przypadku EG, EM, EPKwZ oraz EZ zdający nie mogą przebywać w sali 

egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub 

zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych 

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

 

2.7. Każdy przebywający na terenie ZS Cogito jest zobligowany do wyrzucania zużytych 

jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem 

foliowym, koszy znajdujących się w toaletach.  

 

2.8. W toaletach znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy 

dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.  

 

2.9. Szkoła (pracownicy obsługi) zapewni bieżącą dezynfekcję toalet, bieżący dostęp do 

środków czystości (mydło, papierowe ręczniki, środki do dezynfekcji) oraz 

odpowiednią liczbę specjalnie zamykanych i opisanych koszy.  

 

2.10 Szkoła (pracownicy obsługi) zapewni regularną dezynfekcję 

klamek/uchwytów, zadba o monitoring codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, 

klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.  

 



2.11. Ławki oraz krzesła w salach gdzie odbywają się zajęcia lub egzaminy należy 

(pracownicy obsługi) dezynfekować przed i po każdych zajęciach/egzaminie.  

 

2.12. Sale, w których odbywają się zajęcia/konsultacje należy wietrzyć 

(odpowiedzialni nauczyciele, pracownicy obsługi), co najmniej raz na godzinę.  

 

2.13. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć (odpowiedzialny przewodniczący zespołu 

nadzorującego) przed wpuszczeniem do nich zdających, a następnie 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. 

 

Sekcja 3.  

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń 

 

 

3.1. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest 

korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza 

dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego 

może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym 

oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z 

danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.  

 

  



Sekcja 4.  

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

 

 

4.1. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących 

zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:  

1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi  

2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z 

nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu 

pracy z arkuszem egzaminacyjnym  

3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania 

higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 

łokciem lub chusteczką  

4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po 

zakończonym egzaminie.  

 

4.2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu 

dyrektor ZS COGITO przekaże poprzez stronę internetową www.zs-cogito.pl 

harmonogram egzaminów zawierający szczegółowe informacje o godzinie 

wpuszczania do sal, przydziału do sal oraz procedur egzaminacyjnych związanych z 

bezpieczeństwem. 

 

1. Dyrektor ZS Cogito przekazuje zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) 

informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem 

egzaminu.  

2. zdający na teren szkoły wpuszczani są wejściem głównym zapewniającym odpowiedni 

dystans między wchodzącymi  

3. zdających na teren szkoły wchodzą o różnych godzinach, np. 8:15, 8:30, zgodnie  

z podziałem zdających na sale lub przedmioty (w przypadku języków obcych), 

(szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „egzamin maturalny” na stronie 

zs-cogito.pl w zakładce „listy zdających”)  

4. przed budynkiem ZS Cogito zostaną wyznaczone linie taśmą samoprzylepną w 

odległościach 2 m każda umożliwiające bezpieczne zebranie się zdających i ich 

wpuszczanie do budynku 

5. żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej 

godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed 

http://www.zs-cogito.pl/


godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z 

toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi)  

6. w przypadku części pisemnej EPKwZ i EZ przeprowadzanej przy komputerze – 

podzielić zdających z jednej zmiany (godziny/sali) na dwie mniejsze grupy i umożliwić 

przystąpienie do egzaminu zdającym z obu grup w ramach czasu przeznaczonego dla 

danej zmiany  

7. wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. 

sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod 

szkołą, aby omówić egzamin  

8. jeżeli w szkole przeprowadzanych jest kilka sesji/zmian egzaminu jednego dnia – 

zapewnić rozdzielenie osób wychodzących z egzaminu od osób wchodzących do 

szkoły  

9. poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z 

wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali 

spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.  

O przyjętych rozwiązaniach należy poinformować zdających, a w przypadku zdających 

niepełnoletnich – również ich rodziców/prawnych opiekunów, z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

 

4.3. W przypadku EM, EPKwZ i EZ zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, 

podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.  

 

4.4. 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. 

W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył 

pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.  

 

 

Sekcja 5.  

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u 

zdającego 

 
5.1.  Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy 

choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego 

informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia 

odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości 

od innych osób. 

 



5.2. Pomieszczeniem dla odizolowania osoby z niepokojącymi objawami będzie gabinet 

pielęgniarki w budynku Zespołu Szkół COGITO. 

5.3. W przypadku osób niepełnoletnich dyrektor ZS Cogito lub inna wyznaczona osoba 

niezwłocznie powiadamia rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego 

odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia – także pogotowie 

ratunkowe. W przypadku osób pełnoletnich dyrektor lub inna wyznaczona osoba 

informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W 

przypadku, gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa 

medycznego, osoba przejawiająca objawy choroby powinna udać się do domu 

transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej. 

 

5.4. Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących, niebędący 

pracownikami szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni 

przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze 

stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się 

stanu zdrowia zadzwonić pod nr Infolini NFZ 800 190 590 albo 112 i poinformować, 

że mogą być zakażeni koronawirusem. 

 

5.5. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) 

oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących 

przepisów prawa. 

 

5.6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie Covid-19, należy niezwłocznie 

odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, 

w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie 

z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do zaleceń państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 

procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  

5.7. W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej 

osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali 

egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, 

należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz postąpić zgodnie z wyżej 

wymienionymi punktami. 


