
WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE 

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych 

z objawami COVID-19. 

 

2. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły. 

 

3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń 

telekomunikacyjnych, maskotek.  

 

4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki. 

 

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

 

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

odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).  

 

7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust 

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

przez zdających. 

 

8. 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:  

 

 podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego,  

 wychodzi do toalety  

 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

 

9. Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, 

na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod 

warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy 

zdającymi i członkami zespołu nadzorującego.  

 

10. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi 

zachowany był co najmniej 1,5 - metrowy odstęp w każdym kierunku.  

 

11. W trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani 

zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki. Członkowie zespołu nadzorującego 

powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; 

konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, 

aby zapewnić miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować 

odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy 

zdających.  

 



12. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby 

zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich 

otwierać.  

 

Wyjątek stanowią:  

1) E8 […] z języków obcych podczas odtwarzania płyty CD  

2)   przeciąg 

 

13. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, 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.  

 

14. Dla każdego zdającego powinno zostać zapewnione miejsce, w którym będzie mógł 

zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.  

 

15. Dezynfekować należy również:  

 - magnetofony, długopisy, linijki 

 

16. Na terenie szkoły lub ośrodka należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie 

(wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych kompatybilnych 

z objawami COVID-19.  

 

 


