
Procedury wejścia do szkoły na egzaminy i zachowania w czasie egzaminów

Maturalny, EPKwZ/EZ

(środki bezpieczeństwa osobistego)

1. Przed  wejściem  do  budynku  szkoły  na  jej  terenie  obowiązuje  nakaz
zachowania  bezpiecznej  odległości  pomiędzy  zdającymi,  wynoszący
minimum 1,5 metra, zakrycia ust i nosa maseczką jedno lub wielorazową,
lub przyłbicą wraz z maseczką

2. Zdający nie powinni grupować się przed budynkiem szkolnym i zachować
bezpieczna odległość, wynoszącą minimum 1,5 metra

3. Zdający  do  budynku  szkolnego  wchodzą  dwoma  wejściami  według
zasady:

Język polski
Wejście od sekretariatu nr 1 Wejście nr 2
Zdający z sal nr 9, 18, 17 Zdający z sal nr 3, 24, 20

Matematyka
Wejście od sekretariatu nr 1 Wejście nr 2
Zdający z sal nr 9, 16, 17, 18 Zdający z sal nr 3, 20, 24

Język angielski
Wejście od sekretariatu nr 1 Wejście nr 2
Zdający z sal nr 9, 17,18 Zdający z sal nr 3, 20, 24

4. Do szkoły mogą wejść jedynie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zasada
ta  obowiązuje  na  terenie  całego  budynku  z  wyjątkiem  sal
egzaminacyjnych, po zajęciu przez zdającego swojego miejsca

5. Zdający może pozostawić  swoje rzeczy osobiste w wyznaczonym przez
obsługę miejscu, pakując swoje rzeczy w torbę foliową wraz z karteczką z
imieniem i nazwiskiem i składają taki pakiet do pojemnika

6. Przy wejściu do budynku szkolnego znajdują się  punkty  obowiązkowej
dezynfekcji rąk wraz z instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk

7. Przy  wejściu  do  sali  członek  ZN może  poprosić  zdającego  o  chwilowe
odsłonięcie  twarzy  celem  identyfikacji  danej  osoby  z  zachowaniem
odległości1,5 metra



8. Zdający są zobowiązani  do zakrywania ust  i  nosa do momentu zajęcia
swojego miejsca w danej sali egzaminacyjnej

9. Podczas zdawania  egzaminu zdający może mieć zakryte lub odsłonięte
usta i nos w zależności od własnych preferencji, ale w zakrywa usta i nos
w przypadku, gdy:
- podchodzi do niego przewodniczący lub członek ZN
- zdający wychodzi do toalety
-  do  zdającego  podchodzi  asystent  techniczny  lub  egzaminator,  aby
ocenić rezultat pośredni (dotyczy EPKwZ/EZ)
- zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i opuszcza salę oraz
budynek szkolny

10.Przewodniczący ZE, przewodniczący i członkowie ZN, obserwatorzy oraz
inne  osoby  zaangażowane  w  przeprowadzenie  egzaminów,  podczas
poruszania się po sali  powinni mieć zakryte usta i  nos. Mogą odsłonić
twarz  podczas  obserwacji  egzaminu,  siedząc  lub  stojąc  ale  z
zachowaniem  bezpiecznej  odległości.  Członkowie  ZN  powinni  założyć
rękawiczki  ochronne  przy  wydawaniu  i  odbieraniu  materiałów
egzaminacyjnych

11.Wszystkie osoby przebywające w sali egzaminacyjnej po zajęciu swoich
miejsc i rozpoczęciu egzaminu mogą mieć zakryte usta i nos

12.Zdający,  który  z  przyczyn  wskazanych  w  Wytycznych  dotyczących
organizowania  i  przeprowadzania  w  2021  roku  egzaminów,  sekcja  2,
punkt 2.7, musza ten fakt zgłosić dyrektorowi szkoły minimum siedem dni
przed pierwszym egzaminem

13.Osoba,  u  której  zaobserwowano  objawy  związane  z  COVID-19,  w
przypadku  zdającego  jest  on  odprowadzany  przez  członka  ZN  do  Sali
odosobnienia, w przypadku osoby nadzorującej przebieg egzaminu udaje
się ona do Sali odosobnienia informując o tym fakcie przewodniczącego
ZE, który wyznacza w jej miejsce zastępcę z listy rezerwowej

14. Sala odosobnienia dla osoby u której zaobserwowano objawy COVID-19,
znajduje się na parterze przy sekretariacie w sali nr 10

15. Po stwierdzeniu, że osoba w sali odosobnienia czuje się dobrze i jest w
stanie samodzielnie przemieścić się do miejsca zamieszkania, osoba taka
opuszcza salę odosobnienia, budynek szkolny i udaje się bezpośrednio do
miejsca zamieszkania nie korzystając ze środków masowej komunikacji

16. W przypadku złego samopoczucia przewodniczący ZE wzywa ratowników
medycznych i stosuje się do ich dalszych poleceń


