
WYTYCZNE DLA UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN POPRAWKOWY w dniach 25 i 26 sierpnia 2020r. 

1. Na egzamin poprawkowy może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny 

pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu 

poprawkowego nie może przyjść 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. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- 

lub wielorazową, materiałem, przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej 

szkoły, z wyjątkiem sal, w których przeprowadzany jest egzamin poprawkowy,  

po zajęciu miejsc przez uczniów zdających egzamin poprawkowy. 

4. Rodzic nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń 

wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

5. W czasie egzaminu poprawkowego każdy uczeń korzysta z własnych przyborów 

piśmienniczych. Uczniowie nie mogą pożyczać sobie nawzajem przyborów piśmienniczych. 

6. Przed wejściem do sali, w której przeprowadzany będzie egzamin poprawkowy,  

oraz między poszczególnymi częściami egzaminu, uczniowie muszą zachowywać 

bezpieczny (min.1,5m) dystans oraz mieć zakryte usta i nos. 

7. Uczniowie zdający egzamin poprawkowy są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu 

zajęcia miejsca w sali, w której przeprowadzany jest egzamin poprawkowy. Po zajęciu 

miejsca (w trakcie egzaminu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, 

2) wychodzi do toalety, 

3) kończy część pisemną egzaminu i wychodzi z sali, 

4) podczas losowania zestawu na część ustną egzaminu, 

5) w czasie ustnej odpowiedzi (nauczyciel może wyrazić zgodę na zdjęcie przez  ucznia 

maseczki podczas ustnej części egzaminu poprawkowego). 

8. Zarówno uczniowie zdający egzamin poprawkowy, jak i członkowie komisji, która 

przeprowadza egzamin poprawkowy, mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte 

usta i nos w trakcie całego egzaminu. 

9. Uczniowie, którzy w czasie egzaminu poprawkowego z przedmiotów zawodowych 

wykonują zadania praktyczne, mają obowiązek zdezynfekować ręce przed rozpoczęciem 

wykonywania zadania. 

10. Uczniowie, którzy zdają egzamin poprawkowy, nie mogą zbierać się w grupy przed szkołą 

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  

11. W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka komisji, która przeprowadza egzamin 

poprawkowy, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu 

w danej sali niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie 

powiadomiony zostaje dyrektor szkoły, który podejmuje działania zgodne z procedurą 

postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem.  

12. Przed rozpoczęciem egzaminu poprawkowego, w trakcie egzaminu poprawkowego, jeżeli 

zajdzie taka potrzeba, oraz po zakończeniu egzaminu poprawkowego uczniowie korzystają 



z pomieszczeń sanitarno-higienicznych znajdujących się najbliżej sali, w której 

przeprowadzany jest egzamin. 

13. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych mogą jednocześnie przebywać nie więcej niż 

dwie osoby. 

 

 

 

 

 


