
6) Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, 
cyrkla, kalkulatora itd.  

7) Zdający nie mogą pożyczad przyborów od innych zdających. 
8) Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieśd własną butelkę z 

wodą. 
9) Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do 

więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeśd przyniesione przez siebie 
produkty w przerwie między egzaminami. 

10) Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy 
opuścid budynek szkoły albo oczekiwad w wyznaczonym miejscu, na terenie szkoły na 
rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.  

11) Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

12) Na teren szkoły mogą wejśd wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 
jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, 
które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywad ust i nosa maseczką). Zakrywanie 
ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po 
zajęciu miejsc przez zdających. 

13) Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego 
może poprosid zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego 
tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego 
odstępu). 

14) Zdający są zobowiązani zakrywad usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 
egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) 
zdający ma obowiązek ponownie zakryd usta i nos, kiedy: 

 podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzied na zadane przez niego pytanie; 

 wychodzi do toalety; 

 kooczy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 
15) Zdający potwierdzają swoją obecnośd na egzaminie, podpisując się na liści zdających, 

korzystając z własnego długopisu. 
16) Zdający może opuścid salę egzaminacyjną najpóźniej na 15 minut przed czasem 

wyznaczonym jako czas zakooczenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut 
przed zakooczeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skooczył pracę z arkuszem 
egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

17) Zdający ma obowiązek przy wejściu do szkoły jak i przed wejściem na salę 
egzaminacyjną zdezynfekowad ręce lub w razie uczulenia na środki dezynfekujące 
umyd ręce wodą z mydłem we wskazanym miejscu. 

18) Po skooczonym egzaminie zdający kieruje się bezpośrednio do wyjścia. Przebywanie 
na terenie szkoły w sytuacji innej niż oczekiwanie na kolejny egzamin odbywający się 
tego samego dnia jest zabronione. 

 
§5. 

Praca szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym 

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi wejściowe do szkoły są zamknięte. 
2. Liczba osób w jednej sali zostaje obliczona na podstawie zaleceo Głównego Inspektora 

Sanitarnego, gdzie minimalna powierzchnia na jedną osobę wynosi 4 m2. 


