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Procedura organizacji egzaminów poprawkowych  

w Zespole Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. 

w okresie obowiązywania stanu epidemii wywołanej COVID- 19. 

 

 

§ Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejsza procedura postała w oparciu o wytyczne przygotowane przez Ministra Zdrowia, 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytyczne Ministra 

Edukacji Narodowej.  

2. Celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia 

zakażenia wirusem SARA-CoV-1, wywołującym chorobę COVID- 19, wśród uczniów oraz 

pracowników szkoły, w trakcie przebywania na terenie szkoły podczas egzaminu 

poprawkowego.  

 

§ Informacje organizacyjne 

 

1. Egzaminy poprawkowe odbędą się zgodnie z harmonogramem, w budynku szkoły przy ulicy 

Nowy Świat (gazy).  

2. Harmonogram egzaminów poprawkowych zamieszczono na stronie internetowej szkoły.  

3. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa - bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

4. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji 

w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.  

5. Uczniowie podczas czynności organizacyjnych: wpuszczania zdających na salę, rozdawania 

materiałów poprawkowych, wyjść do toalety, zbierania prac itp. muszą mieć zakryte usta i 

nos. 

6. Przed wejściem do szkoły i na salę egzaminacyjną trzeba zdezynfekować ręce. 

7. Proszę nie przynosić do szkoły telefonów komórkowych, maskotek, torebek itp.  

8. Po zakończeniu egzaminu zdający wychodzą na korytarz i tam oczekują na wynik egzaminu 

zachowując odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) od innych osób, oraz mają zakryte usta i 

nos.  Nie wolno gromadzić się na terenie szkoły ani przed nią. 
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9. Zdający przynosi własne pomoce konieczne na egzaminie z danego przedmiotu oraz w razie 

potrzeby małą butelkę wody niegazowanej. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych 

zdających. 

10. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić 

budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia 

zachowując odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) od innych osób oraz mają zakryte usta i nos. 

11. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp 

(co najmniej 1,5 m) od innych osób oraz mają zakryte usta i nos. Podczas wpuszczania uczniów 

do sali egzaminacyjnej nauczyciel może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu 

zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego 

odstępu). 

12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. 

Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający 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 pracę i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

13. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić 

przyłbicę jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, będą przystępować do egzaminu w 

odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany 

pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i komisją egzaminacyjną, wynosi 2 m. Sytuacja, 

w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać 

zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia poprzedzającego egzamin wraz z 

odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. 

14. Ponieważ sala egzaminacyjna musi być wietrzona co godzinę w czasie trwania egzaminu, proszę 

się odpowiednio ubrać, zwłaszcza w przypadku niesprzyjającej pogody. 

 


