
Oto najważniejsze, obowiązkowe, punkty wytycznych:

*na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), 
bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

*zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu 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,

*rodzic nie wejdzie z dzieckiem na teren szkoły, chyba, że zdający potrzebuje pomocy np. w 
poruszaniu się,

*obowiązek zakrywania przez zdających usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 
egzaminacyjnej,

*przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i 
inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu 
niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej 
powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, 
siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu,

*zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić 
przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej 
sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy 
samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m,

*konieczność  ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi 
zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku,

*obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz 
materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający,

*konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, 
cyrkla, kalkulatora itd.,

*wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających 
przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego 
zakończeniu,

*zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 
komórkowych, maskotek,

*szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą,

*przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60 
proc.) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby 
wchodzące na teren szkoły. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali 
egzaminacyjnej,



*dla każdego zdającego powinno zostać zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić 
rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Może to być szafka, jeżeli szkoła dysponuje 
szafkami, może to być również odrębne pomieszczenie, np. szatnia, sala szkolna, w której dla 
zdających będą przygotowane np. przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich 
zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod 
nadzorem pracownika albo pod zamknięciem,

*czonkowie zespołów nadzorujących powinni przejść szkolenie z zasad dotyczących 
bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu 
egzaminacyjnego,

*przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego 
przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje 
zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub 
łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować 
takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”,

*w przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do właściwej 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
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