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INFORMACJE 

 ISTOTNE DLA ZDAJĄCYCH 

 

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

szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną i nie objęta kwarantanną 

lub izolacją w warunkach domowych. 

 

2. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona 

przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej 

szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji  bądź 

osobą w kwarantannie. 

 
3. Możliwość wystąpienia kaszlu, kataru i łzawienia związanych z alergią należy zgłosić 

dyrektorowi szkoły za pośrednictwem wychowawcy  przed egzaminem (zaświadczenie 

lekarskie).  

 

4. W przypadku wystąpienia objawów zakażenia (gorączka, kaszel, duszności, słabość), osoba 

zostanie odizolowana. Może to spowodować przerwanie i unieważnienie egzaminu innych 

zdających. 

 

5. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy 

zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

 

6. Zdający wchodzą do budynku szkoły wejściem wskazanym w harmonogramie i udaje się 

bezpośrednio pod salę egzaminacyjną. 

 

7. Przy wejściu zdający okazuje dowód tożsamości, odbiera kopertę z naklejkami kodującymi na 

wszystkie egzaminy, podpisuje się na liście własnym długopisem zapisując numer stolika 

wylosowany przez nauczyciela, zostawia rzeczy osobiste we wskazanym miejscu  i siada przy 

wylosowanym stoliku oczekując na dalsze instrukcje. 

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

komórkowych, maskotek. 

 

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

kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 
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10. Kalkulatory, słowniki i tablice wzorów zapewnia szkoła. 
 

11. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną, MAŁĄ butelkę z wodą. 

 
12. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.  

 
13. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia w czasie przerwy miedzy 

egzaminami opuszczają budynek i teren szkoły. W szczególnie uzasadnionych przypadkach  

można ubiegać się o zgodę dyrektora na pozostanie w szkole w przerwie między egzaminami. 

 

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

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

 

15. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.  

 
16. Zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego (co najmniej 1,5 metra) 

obowiązuje na terenie całej szkoły. 

 

17.  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). 

 
18. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej. Następnie mogą zdjąć maskę  lub mogą nadal mieć ją założoną. 

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

 

14. 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 

(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).  
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15. W przypadku egzaminu, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego 

słownika, bezwzględnie wymagane jest dezynfekcja rąk przed i po skorzystania z danego 

słownika. 

 

16. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed 

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

 

17. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając 

z własnego długopisu. Numer stolika losuje nauczyciel. 

 

18. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną po uzyskaniu zezwolenia nauczyciela i 

przekazaniu mu arkusza egzaminacyjnego..  


