
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia 

koronawirusem u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego 

podczas egzaminu ósmoklasisty – SP nr 2 Pruszcz Gdański 

 

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia zdającego 

egzamin 

1. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu 

nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który niezwłocznie przerywa egzamin 

tego zdającego, zapewnia odizolowanie zdającego w odrębnym pomieszczeniu, 

izolatorium. 

2. Dyrektor niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia  

o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.  

3. W przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zarażenie, 

Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową 

Stację Epidemiologiczną. 

4. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, przejawiającego 

objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu, przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego może podjąć decyzję  

o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy 

przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie 

wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne. 

5. Zastępca dyrektora ustala listę osób przebywających w tym samym czasie 

w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana  

o zakażenie, i zaleca stosowanie się do wytycznych GIS odnoszących się  

do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną. 

6. Wskazany przez dyrektora pracownik (nauczyciel lub zastępca dyrektora) kontaktuje 

się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczniów i informuje o zaistniałej sytuacji. 

7. Sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi oraz ciąg komunikacyjny, 

którym się przemieszczał są myte i dezynfekowane. 

8. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie 

środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje 



ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i/lub przyłbicę, 

fartuch  i rękawiczki. 

9. Dla ucznia przebywającego w izolatce osoba opiekująca się nim zakłada kartę 

informacyjną o stanie zdrowia (załącznik nr 1 ). 

10. Rodzice izolowanego ucznia  odbierają je  bezpośrednio z izolatki. 

11. Po powzięciu informacji, że zdający egzamin lub członek jego najbliższej rodziny 

zostali: objęci nadzorem epidemiologicznym, poddani kwarantannie, poddani 

procesowi diagnostyki medycznej czy leczenia, dyrektor zawiesza w obowiązkach 

pracowników, którzy mieli kontakt ze zdającym (powiadamia członka ZN z innej 

placówki, który uczestniczył w przeprowadzaniu egzaminu, dyrektora tej placówki i 

rodziców wszystkich zdających w danej sali) i wydaje zalecenia ustalone przez 

organy sanitarno-epidemiologiczne w porozumieniu z organem prowadzącym 

placówkę.  

12. Dyrektor informuje Organ Prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach 

chorobowych uczniów wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. 

13. Dyrektor wraz z Organem Prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie 

dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 

14. W celu ochrony danych osobowych, praw publicznych i godności osób w stosunku 

do których może być podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na Covid-19 lub 

inną chorobę zakaźną dyrektor placówki anonimizuje dane osobowe z wyjątkiem 

realizacji obowiązku prawnego przekazania informacji właściwym organom 

państwowym, o którym mowa jest w art. 6 i art. 9 RODO.  

 

§ 2 

 

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 u członka zespołu 

nadzorującego egzamin 

 

1. Na wejściu do szkoły i tablicach informacyjnych szkoły umieszczono potrzebne 

numery telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, 

a także obowiązujących przepisów prawa. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


3. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

4. Nie angażuje się w prace komisji egzaminacyjnych nauczycieli powyżej 60. roku 

życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. 

5. Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący 

pracownikami szkoły zostali poinstruowani, że 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 pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić na numer 999 lub 112 i 

poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

6. W placówce wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której 

stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, 

rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny, termometr bezdotykowy, oraz płyn do 

dezynfekcji rąk, ręcznik papierowy ( przed wejściem do pomieszczenia). 

7. Jeżeli członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, 

przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje 

o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który natychmiast odsuwa daną 

osobę od pełnienia obowiązków, zapewnia odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu, 

izolatorium. 

8. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego 

przejawiającego objawy choroby w izolatorium, przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnia zastępstwo za członka 

zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie 

będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie 

przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie 

stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni 

nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje 

się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym. 

9. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego 

lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy 

choroby w izolatorium, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć 

decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy 



przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie 

wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne. 

10. Zastępca dyrektora ustala listę osób przebywających w tym samym czasie 

w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana  

o zakażenie, i zaleca stosowanie się do wytycznych GIS odnoszących się  

do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną. 

11. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń 

przez nią wydawanych. 

12. Obszar, w którym przebywał i poruszał się członek ZN z podejrzeniem zakażenia 

COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak 

klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego 

wyznaczoną. 

13. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi 

po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane. Myte i 

dezynfekowane  są powierzchnie dotykowe. 

14. Dyrektor lub wyznaczona osoba informuje niezwłocznie rodziców zdających, 

pracowników, o stwierdzonym zagrożeniu i informując o fakcie zgłoszenia sprawy do 

organów sanitarno-epidemiologicznych. 

15. Dyrektor informuje Organ Prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach 

chorobowych pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. 

16. Dyrektor wraz z Organem Prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych 

działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia. 

17. W celu ochrony danych osobowych, praw publicznych i godności osób w stosunku do 

których może być podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na Covid-19 lub inną 

chorobę zakaźną dyrektor placówki anonimizuje dane osobowe z wyjątkiem realizacji 

obowiązku prawnego przekazania informacji właściwym organom państwowym, o 

którym mowa jest w art. 6 i art. 9 RODO.  

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 

                                                                            w Pruszczu Gdańskim 

                                                                     Marzena Kotecka 

 



 

Załącznik nr 1  

do Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem           

u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego egzamin ósmoklasisty  

 

Karta informacyjna o stanie zdrowia ucznia z podejrzeniem zakażenia koronawirusem 

podczas egzaminu ósmoklasisty 

Imię i Nazwisko ucznia 

  

  

Godzina zauważenia objawów 

  

  

  

Jakie wystąpiły objawy 

  

  

  

  

  

Godzina poinformowania 

rodziców 

  

  

  

Kto został poinformowany 

  

  

  

Podpis osoby informującej 

  

  

 

Pomiary temperatury 

  

Godzina Odczytana temperatura 

    

    

    

    

    

    

    



 Inn zaobserwowane objawy:............................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

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

Godzina odbioru ucznia przez rodzica/opiekuna:............................................................ 

W związku z zaobserwowanymi u ucznia objawami chorobowymi i wprowadzonym reżimem 

sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszczu Gdańskim informujemy, iż Rodzice są 

zobowiązani do: 

-      kontaktu z lekarzem w celu dalszej diagnozy ucznia, 

-      w przypadku zdiagnozowania u ucznia Covid-19 Rodzic jest zobowiązany do 

natychmiastowego poinformowania placówki. 

 

                                                                                                                                            

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

                                              (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 


