WYTYCZNE MEN, GIS i CKE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW:
1. Na egzamin może przyjść tylko zdrowa osoba, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę

zakaźną (dyrektor powinien zostać poinformowany, że zdający choruje np. na alergię albo inne
schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie);
2. W egzaminie nie może uczestniczyć osoba objęta kwarantanną lub izolacją lub przebywająca w domu z

taką osobą;
3. Na teren szkoły nie może wejść z dzieckiem rodzic /prawny opiekun z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający

wymaga pomocy lub wynika to z dostosowania egzaminu dla danego zdającego;
4. Zdający nie powinni wnosić do szkoły zbędnych przedmiotów (w tym telefonów, maskotek, książek);
5. Zdający mogą korzystają z własnych przyborów (w tym przy potwierdzaniu tożsamości – długopis z

czarnym wkładem), nie mogą sobie ich użyczać, zaś gdy udostępni je szkoła, będą one dezynfekowane;
6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą;
7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający mają obowiązek zachować odpowiedni

odstęp od siebie (co najmniej 1,5 m);
8. Na terenie całej szkoły, przed budynkami i w budynkach, w których znajdują się sale egzaminacyjne

należy zakrywać usta i nos maseczką, materiałem lub przyłbicą. Konieczne jest zakrycie nosa i twarzy
także, gdy podchodzi do zdającego członek komisji, gdy zdający wychodzi do toalety lub gdy kończy
pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej;
9. Maseczkę z twarzy mogą ściągnąć zdający w salach egzaminacyjnych po zajęciu przez siebie miejsca

oraz podczas wpuszczania do sali egzaminacyjnej, kiedy członek zespołu nadzorującego może poprosić
zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości;
10. Zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu;
11. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw na dezynfekcję pomieszczeń lub

sprzętów;
12. Obowiązkowe jest korzystanie z płynu dezynfekcyjnego udostępnionego grupie zdających przez

szkołę;
13. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem

egzaminu oraz po jego zakończeniu;
14. Zdający po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym mogą opuścić salę egzaminacyjną nie

później niż 15 minut przed końcem czasu wyznaczonego na egzamin;

