
4) W razie wystąpienia objawów chorobowych nie przychodzid do szkoły na umówione 
konsultacje. 

5) Zgłosid nauczycielowi odpowiednio wcześniej brak możliwości przyjścia na 
konsultacje. W takiej sytuacji nauczyciel będzie mógł zaprosid w zastępstwie innego 
ucznia/słuchacza. 

6) W drodze do i ze szkoły korzystad z osłony na usta i nos oraz zachowad dystans 
społeczny. 

7) Przy wejściu do szkoły, okazad podpisane oświadczenie rodzica ucznia 
niepełnoletniego lub oświadczenie ucznia/słuchacza pełnoletniego. 

8) Po wejściu do szkoły zdezynfekowad ręce, a jeżeli uczeo/słuchacz ma przeciwskazania 
do stosowania środków dezynfekujących natychmiast umyd ręce. 

9) Posiadad osłonę na nos i usta do momentu zajęcia miejsca w sali, w której odbywają 
się konsultacje. 

10) Od razu po wejściu do szkoły kierowad się bezpośrednio do sali wyznaczonej na 
konsultacje. Konsultacje odbywają się w salach wskazanych w grafiku konsultacji. 
Przebywanie na terenie szkoły poza budynkiem, w którym odbywają się konsultacje 
jest zabronione. 

11) Przekazad nauczycielowi oświadczenie podpisane przez rodzica lub w przypadku 
ucznia/słuchacza pełnoletniego podpisane własnoręcznie. Uczeo/słuchacz 
zobowiązany jest dostarczyd oświadczenie w każdym dniu, w którym uczestniczy 
w konsultacji (jedno na dzieo). 

12) W szkole korzystad tylko z własnego zestawu podręczników i przyborów. 
Uczniowie/słuchacze nie mogą pożyczad niczego od innych. 

13) Bezwzględnie stosowad zasady higieny: często myd ręce wodą z mydłem, nie 
podawad ręki na powitanie, zachowad dystans, a także unikad dotykania oczu, nosa i 
ust.  

14) Zwracad uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania 
i stosownie zwracad uwagę innym w tym zakresie.  

15) Unikad większych skupisk uczniów/słuchaczy, zachowad dystans przebywając na 
korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.  

16) W przypadku wystąpienia objawów chorobowych umożliwid pracownikowi szkoły 
pomiar temperatury bezdotykowym termometrem. 

17) Po zakooczonych konsultacjach udad się bezpośrednio do wyjścia szkoły. 
3. Obowiązki zdających w czasie egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie: 
1) Na egzamin może przyjśd wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 
2) Zdający nie może przyjśd na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta 
kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

3) Rodzic/prawny opiekun nie może wejśd ze zdającym na teren szkoły, z wyjątkiem 
sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy. 

4) Zdający nie powinni wnosid na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 
telefonów komórkowych, maskotek. 

5) Zdający po wejściu na teren szkoły kieruje się bezpośrednio do sali egzaminacyjnej. 
Przebywanie na terenie szkoły poza budynkiem, w którym odbywają się egzaminy 
i toaleta jest zabronione. 


