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INFORMACJE DLA UCZNIÓW – OBOWIĄZUJĄCE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

Na podstawie Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów 

opracowanych przez MEN, OKE i GIS 

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

 

2. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie 

lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją 

w warunkach domowych. 

 

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z uczniem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, 

kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

 

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

komórkowych, maskotek. 

 

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (wyłącznie 

długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem) i linijki (wyłącznie na matematyce). 

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

 

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej na egzamin. Na egzamin należy przynieść własną 

butelkę z wodą. 

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

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

 
8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 

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

które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).  

 
9. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających  

 
10.  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). 

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

egzaminacyjnej.  

 
12.  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. 

 

13.  Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie 

egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 

 

14.  Zdający wchodząc do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce udostępnionym 

środkiem przez szkołę (środek na bazie alkoholu, min. 60%)  
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15.  Dla każdego zdającego zapewnione będzie miejsce, w którym będzie mógł zostawić 

rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Przy oddawaniu rzeczy oraz przy ich 

odbieraniu uczniowie mają obowiązek zachować dystans wynoszący 1,5 m. 

 
16.  Pozostałe obowiązujące  zasady bezpieczeństwa: 

1) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi 

2) obowiązkowe zakrywania ust i nosa w przypadku; 

- kontaktu bezpośredniego z nauczycielem,  

- wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej  

- po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym 

3) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,  

4) przestrzegania higieny kaszlu i kichania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć 

usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką 

5) obowiązek zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  

przed i po zakończonym egzaminie. 

 

17.  Zdającym nie wolno tworzyć grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed 

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  

Uczniowie wrażeniami po egzaminie dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie – zabronione są  spotkania w grupie, 

np. przy wejściu do szkoły. 

 

18.  Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) 

najpóźniej 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.  

 

19.  Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu 

nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym dyrektora szkoły, 

który zapewnia odizolowanie zdającego w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 

miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.  

 
20.  W przypadku wystąpienia u zdającego niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem, uczniowi zostaje niezwłocznie przerwany egzamin i postępuje się dalej 

jak opisano w punkcie 19. 

 

21. W przypadku zaistnienie sytuacji opisanych w punktach 19 lub 20 dyrektor szkoły 

niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji 

w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację 

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

pogotowie ratunkowe.  

 

 


