
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW UCZESTNICZĄCYCH W EGZAMINACH 

 Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną; 

 Zdający 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; 

 Zdający nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym niepotrzebnych 
książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.; 

 Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, lupy, 
kalkulatora prostego, które przyniósł z domu; 

 Zdający zapewnia sobie wyżywienie we własnym zakresie; 
 Zdający, którzy przystępują w danym dniu do dwóch egzaminów w ciągu dnia mogą  

w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać wewnątrz; 
 Czekając na wejście do szkoły lub do sali w której jest egzamin zdający zachowują 

odstęp między sobą przynajmniej 1,5 m oraz mają zakryte usta i nos maseczką, 
chustką, a w przypadku niemożności zakrycia ust i nosa ze względów zdrowotnych 
przyłbicą; 

 Na teren szkoły mogą wejść tylko osoby z zakrytymi ustami i nosem z wykorzystaniem 
środków ochrony wymienionych wyżej; 

 Zakrycie nosa i ust obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sal egzaminacyjnych 
po zajęciu miejsc przez zdających, lub po podejściu zdającego do stanowiska 
egzaminacyjnego; 

 Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos kiedy podchodzi do niego 
nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, 
podchodzi do niego egzaminator, kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym; 

 Zdający jeżeli ze względów zdrowotnych nie może nosić maseczki lub przyłbicy może 
przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej, jednak w tej sytuacji 
minimalny odstęp między zdającymi oraz między członkami zespołu nadzorującego 
powinien wynosić minimum 2 m; 

 W sytuacji, kiedy zdający nie może ze względów zdrowotnych zakrywać ust i nosa, fakt 
ten powinien zgłosić dyrektorowi szkoły najpóźniej do 29 maja 2020 roku; 

 Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między 
poszczególnymi zakresami egzaminów ze względu na konieczność przeprowadzenia 
dezynfekcji; 

W przypadku udostępnienia przez szkołę stanowiska komputerowego, słowników czy innych 
pomocy zdający jest zobowiązany przed każdym skorzystaniem z nich przeprowadzić 
czynność dezynfekcji; 


