
I. Informacja dla zdających i innych osób biorących udział w organizowaniu  

i przeprowadzaniu egzaminu /przekazana do dnia 30.04.2021 r. /mailowo, 

poprzez e – dziennik, stronę internetową i MS Teams/ 

 

1. W egzaminie może uczestniczyć tylko zdrowa osoba, bez objawów chorobowych 

kompatybilnych z objawami COVID – 19 

2. Zdający, który choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być 

kaszel, katar lub łzawienie ma obowiązek powiadomić o tym 

dyrektora/wicedyrektora szkoły najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2021 r. poprzez 

dziennik elektroniczny lub mailowo  

3. W egzaminie nie może uczestniczyć osoba objęta kwarantanną lub izolacją lub 

przebywająca w domu z taką osobą 

4. Osoba, która przechorowała COVID – 19 (ozdrowieniec) 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 lub na kwarantannie 

5. Na teren szkoły może ze zdającym wejść rodzic/opiekun prawny wyłącznie w 

sytuacji, gdy zdający wymaga pomocy lub wynika to z dostosowania egzaminu dla 

danego zdającego 

6. Zdający powinien mieć przy sobie: 

a) dowód osobisty  

b) długopis z czarnym wkładem 

c) przybory na dany egzamin, zgodne z komunikatem Dyrektora CKE, za 

wyjątkiem zestawów wzorów, słowników, które zapewnia szkoła 

7. Zdający może mieć przy sobie: 

a) butelkę wody pitnej 

b) leki, jeżeli zgłosił to wcześniej dyrektorowi/wicedyrektorowi, najpóźniej w 

dniu egzaminu 

8. Zdający nie wnoszą do szkoły zbędnych przedmiotów, między innymi: telefonów, 

torebek, maskotek, książek 

9. Zdający korzystają z własnych przyborów, nie mogą sobie wzajemnie ich użyczać 

10. Osoby przystępujące do dwóch egzaminów jednego dnia w czasie przerwy mogą 

opuścić budynek szkoły albo oczekiwać w nim, w wyznaczonej do tego celu sali nr 

2 

11. Zdający musi zachować, co najmniej 1,5 m odstępu w oczekiwaniu na wejście do 

szkoły lub sali egzaminacyjnej 

12. Zdający zakrywa usta i nos maseczką, którą może zdjąć po zajęciu miejsca na 

stanowisku egzaminacyjnym 

13. Zdający zasłania usta i nos, gdy podchodzi do niego nauczyciel 

14. Nie wolno tworzyć grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną 

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu 

15. Zdający przychodzą na egzamin zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, 

zawartym w załączniku nr 1 

16. Zdający wchodzą do szkoły wyłącznie wejściem podanym w szczegółowym 

harmonogramie i tym samym wejściem wychodzą 

17. Zdający dezynfekują ręce przed wejściem do szkoły i na salę egzaminacyjną 

18. Zdający dezynfekują ręce przed i po skorzystaniu ze słowników, które zapewnia 

szkoła 


