Wewnątrzszkolna procedura przebiegu egzaminu wstępnego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu w 2020r.

Warunki przebiegu egzaminu wstępnego w ZSPG2 w Kaliszu określone zostały w
oparciu o Wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwo Edukacji
Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik
szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. 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.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,

z wyjątkiem

sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i
plastycznych (, blok rysunkowy, ołówki, farby, pędzle, itd.). Zdający nie mogą pożyczać
przyborów od innych zdających. Szkoła dysponuje pewną rezerwą przyborów.
6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

Osoby przystępujące do

więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie
produkty w przerwie między egzaminami.
8. W czasie przerwy pomiędzy etapami egzaminu, zdający mogą opuścić budynek szkoły
albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego etapu.
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9. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za
właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy
stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc

(w przypadku

członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie
egzaminu w danej sali).
10.Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą
nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy. W takiej sytuacji
minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz
zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
11.Ławki w salach egzaminacyjnych ustawione są w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi
zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
12.Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poinformowani o obowiązujących
zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;
b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z
nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy
z arkuszem egzaminacyjnym;
c) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania
higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym
łokciem lub chusteczką;
d/ konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po
zakończonym egzaminie.
13.Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

/-/ Janusz Matuszewski
Dyrektor ZSP nr 2 w Kaliszu
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