
Wytyczne dla zdających

• na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający,  nauczyciel,  inny pracownik

szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

• 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 do-

mowych,

• rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,

• na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-

lub  wielorazową,  materiałem,  przyłbicą  –  w  szczególności  w  przypadku  osób,  któ-

re ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust nosa maseczką); zakrywanie ust i nosa

obowiązuje na terenie  całej  szkoły,  z  wyjątkiem sal  egzaminacyjnych po zajęciu miejsc

przez zdających,

• po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek po-

nownie zakryć usta i nos, kiedy:

◦  podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

◦ wychodzi do toalety,

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

• zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właści-

we – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku

lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu

nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali),

• zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów ko-

mórkowych, maskotek, dużych torebek czy plecaków,

• szkoła nie zapewnia wody pitnej, na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą niega-

zowaną,

• na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków,

• uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 8.30 (główne wejście do budynku B), zachowują

odstęp min. 1,5 m,

• zdający są zaopatrzeni w maseczki/przyłbice i rękawiczki,

• na terenie szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz założenie rękawiczek,

• przy wejściu do budynku znajduje się stanowisko do dezynfekcji,

• po dezynfekcji uczniowie mogą przekazać pracownikowi obsługi rzeczy osobiste, które zo-

staną zapakowane w foliowe torebki i umieszczone w szatni,



• przed  rozpoczęciem egzaminu zdający  będą  poinformowani  o  obowiązujących zasadach

bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

◦ zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

◦ obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycie-

lem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arku-

szem egzaminacyjnym,

◦ niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania hi-

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

łokciem lub chusteczką,

◦ konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających.

• na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (2 długopisy

z czarnym tuszem) i  linijki (na matematyce); zdający nie mogą pożyczać przyborów od in-

nych zdających,

• w czasie egzaminu drzwi wejściowe do budynku i  drzwi wewnętrzne pozostają otwarte,

aby nie trzeba było dotykać klamek; wyjątkiem jest egzamin z języka obcego, gdzie ucznio-

wie rozwiązują zadania ze słuchu oraz sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone,

tak aby nie tworzyć przeciągu,

• sale egzaminacyjne są wietrzone co godzinę, jeśli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz

budynku nie panuje zbyt duży hałas,

• zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) naj-

później 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;  zdający

opuszcza salę po zakończeniu egzaminu zgodnie z poleceniami członów komisji egzamina-

cyjnej,

• jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby,

dyrektor szkoły zapewnia odizolowanie tej osoby w odrębnym pomieszczeniu wyposażo-

nym w płyn dezynfekcyjny i środki ochrony osobistej,

• dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistnia-

łej sytuacji w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową

stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – tak-

że pogotowie ratunkowe,

• uczniowie wychodzą ze szkoły tymi samymi drzwiami, którymi wchodzili do budynku i są

odbierani przez rodziców,

• zdający nie mogą tworzyć skupisk przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpo-

częciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.


