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OBOWIĄZKI   ZDAJĄCYCH EGZAMINY  

 w ZESPOLE  SZKÓŁ ELEKTR ON ICZNYCH  

Egzaminy 2020 

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną.  

2. 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. 

3. Na teren Szkoły nie mogą być wpuszczane żadne osoby towarzyszące zdającemu. W celu 

uniknięcia tłoku, zdający powinien na egzaminy przychodzić sam, bez osób towarzyszących. 

4. Na teren Szkoły mogą wejść wyłącznie zdający z zakrytymi ustami i nosem. 

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej Szkoły. 

5. Zdający nie mogą wnosić na teren Szkoły zbędnych rzeczy, w tym telefonów i innych urządzeń 

telekomunikacyjnych, książek, maskotek, itp. Plecaki, torby czy odzież wierzchnią można 

zostawiać w swoich autach lub po zapakowaniu do przezroczystych worków - w wyznaczonej 

sali albo szatni, która jest zamykana na czas trwania danego egzaminu. Czekający na oddanie  

rzeczy na przechowanie na czas trwania egzaminu mają obowiązek zachowania pod salą lub 

szatnią odległości minimum 1,5 metra od innych osób oraz zakrywania ust i nosa. Szkoła nie 

ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne wnoszone przez zdających na teren Szkoły 

w dni egzaminacyjne. 

6. Na egzamin należy przybyć najwcześniej 45 minut a najpóźniej 25 minut przed godziną 

rozpoczęcia egzaminu. 

7. Czekając na wejście do Szkoły i wejście do sali egzaminacyjnej, zdający mają obowiązek 

zachowania odstępu, co najmniej 1,5 m oraz mają obowiązkowo zakryte usta i nos. Każdy 

zdający wchodzi do Szkoły ściśle określonym, przypisanym mu wejściem, jednym z pięciu 

w budynku głównym i hali sportowej. Zdający wychodzi wejściem, którym wszedł. W Szkole 

poruszamy się tylko ciągami komunikacyjnymi (korytarzami, schodami) przypisanymi do danej 

sali egzaminacyjnej. 

8. Zdającym nie wolno gromadzić się na terenie Szkoły i wewnątrz budynków. 

9. Członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy 

w celu zweryfikowania jego tożsamości, zachowując 1,5 metrowy odstęp. 

10. Zdający zgłasza się na egzamin z: dowodem osobistym, długopisami z czarnym wkładem 

i przyborami dopuszczonymi na danym egzaminie, zgodnie z Komunikatem dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów 

pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie 

maturalnym w 2020 roku. 

11. Na wszelkich dokumentach, listach, wykazach, potwierdzeniach obecność na egzaminie, 

zdający używają własnego długopisu. 

12. Na egzaminie zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, lupy, 

kalkulatora prostego zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 

o którym mowa wyżej. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Zdający 

nie otrzymują żadnych przyborów od Szkoły. 
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13. Zdający egzamin z informatyki, w przeddzień egzaminu sprawdza, w ciągu jednej godziny 

wyznaczonej przez Dyrektora szkoły, poprawność działania komputera, na którym będzie 

zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się 

w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego. 

W trakcie sprawdzania poprawności działania sprzętu zadający oraz administrator pracowni 

i członek zespołu nadzorującego, mają zakryte usta i nos. Zdający dodatkowo posiada 

rękawiczki jednorazowe. 

14. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną wodę w butelce do 

0,5 litra, którą stawia się na podłodze przy nodze swojego stolika. W tym miejscu musi ona 

stać przez cały czas trwania egzaminu. Po skończonym egzaminie zdający zabiera ze sobą 

pustą butelkę i wyrzuca ją poza terenem Szkoły w miejscu przeznaczonym na takie odpady.  

15. Na terenie Szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Sklepik szkolny jest zamknięty. 

16. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, w czasie przerwy między nimi 

opuszczają teren Szkoły. 

17. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi 

zakresami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji sal 

egzaminacyjnych. Sale egzaminacyjne są wietrzone przed egzaminem oraz po egzaminie. 

18. 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 nauczyciel lub egzaminator, 

 wychodzi do toalety, 

 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

19. Zdający mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, jeżeli uznają to za właściwe. 

20. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką mogą nosić 

przyłbicę, która nie utrudnia im oddychania. 

21. Zdający, którzy z wyraźnych wskazań lekarskich, nie mogą korzystać z maseczki albo przyłbicy, 

muszą obowiązkowo zgłosić ten fakt Dyrektorowi szkoły najpóźniej do 29 maja 2020 do 

godziny 12.00. 

Zdający zgłasza ten fakt przez e-dziennik wychowawcy klasy, który przekazuje informację 

Dyrektorowi. Zdający zdają egzamin w osobnej sali, w której odległość pomiędzy zdającymi 

wynosi  min. 2 metry (zamiast 1,5 metra). 

22. Przy wejściach do Szkoły umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji rąk. Każdy 

wchodząc do Szkoły musi z niego skorzystać, zgodnie z wywieszoną instrukcją. 

23. W czasie egzaminów, na których dozwolone jest korzystanie przez grupę  np. z jednego 

słownika lub innego przedmiotu, a także w przypadku egzaminu zawodowego z jednego 

egzemplarza dokumentacji technicznej lub tego samego urządzenia lub narzędzia, każdy 

zdający ma obowiązek dezynfekcji rąk przed skorzystaniem z danego słownika, dokumentacji, 

urządzenia za pomocą ustawionego obok dozownika z płynem dezynfekcyjnym.  

24. Na terenie Szkoły znajdują się dozowniki do dezynfekcji rąk, z których należy korzystać 

zgodnie z plakatami, instrukcjami. 

25. 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. 
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W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet, jeżeli zdający skończył 

pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

26. Egzaminy są przeprowadzane w: salach lekcyjnych, hali sportowej, sali fitness, świetlicy i holu 

szkolnym z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy 

zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. 

27. Drzwi wejściowe do Szkoły oraz wszystkie drzwi sal egzaminacyjnych w budynku są - od 

momentu wpuszczania zdających - otwarte tak, aby zdający nie musieli ich otwierać. Drzwi do 

sal egzaminacyjnych są zamykane jedynie w czasie egzaminu z języków obcych w zakresie 

zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD.   

28. Zdających bezwzględnie obowiązują w trakcie egzaminu zasady:  

 zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi podczas egzaminu, 

 obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, 

egzaminatorem, podejścia po słownik lub inny przedmiot, wyjścia do toalety lub wyjścia 

z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym, 

 niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie 

higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 

łokciem lub chusteczką, 

 konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych osób.  

29. Zdający mają bezwzględny obowiązek bieżącego śledzenia:  

 poczty wysyłanej poprzez e-dziennik (platforma szkolna –dostępna nadal dla maturzystów),  

 strony internetowej Szkoły , 

 sms-ów wysyłanych przez Szkołę (wychowawcę) oraz natychmiastowego odpowiadania 

na nie lub oddzwaniania. 

 

Opracowano na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN: „Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów” 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men 

 

DYREKTOR SZKOŁY 

mgr inż. Piotr Siwka 
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