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1. Wszyscy członkowie zespołu egzaminacyjnego oraz wszyscy zdający zobowiązani są do 

zapoznania się z poniższymi zasadami oraz do ich przestrzegania. Odnosi się to także do 

wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego:   

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201216%20Przeprowadzanie%20EPKwZ%20EZ%20C

OVID%20Wytyczne%20Zima%202021.pdf 

2. Wszyscy członkowie zespołu egzaminacyjnego stawiają się w szkole na co najmniej 45 minut 

przed planowanym rozpoczęciem egzaminu. 

3. Zdający stawiają się w szkole na co najmniej  30 minut przed egzaminem.  

4. Zarówno członkowie ZE, jak i zdający zobowiązani są do zakrywania nosa i ust maseczką lub 

przyłbicą od momentu przybycia na teren szkoły do rozpoczęcia przez zdających egzaminu. 

5. Przewodniczący Zespołu Nadzorującego decyduje, czy uczestnicy egzaminu podczas jego 

trwania muszą zakrywać usta i nos. 

6. Każdy wchodzący do budynku szkoły poddawany jest obowiązkowej dezynfekcji dłoni. 

Dezynfekcji dokonuje wyznaczony pracownik szkoły. 

7. Zaleca się ponadto korzystanie z dozowników umieszczonych na korytarzach. 

8. Czekając na wejście do budynku szkoły lub hali sportowej należy koniecznie zachować tzw. 

dystans społeczny wynoszący 1,5 metrów. 

9. Po wejściu do budynku szkoły zdający udają się bezpośrednio do swojej sali egzaminacyjnej, 

zajmują miejsce i pozostają na nim do rozpoczęcia egzaminu. 

10. Podczas egzaminu każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, 

cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

11. Uczniowie przystępujący do egzaminu odbywającego się z wykorzystaniem komputera muszą 

mieć ubrane rękawiczki ochronne.  

12. Zdający używają tylko długopisu bądź pióra z czarnym atramentem lub tuszem. 

13. Wyznaczona przez PZN osoba (członek ZN) dokonuje losowania numeru miejsca dla 

zdającego.  

14. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekom unika-

cyjnych. 

15. Zaleca się pozostawienie telefonów i/lub innych urządzeń telekomunikacyjnych w domu lub 

samochodzie. Zdający, którzy przyniosą na egzamin urządzenie telekomunikacyjne, 

zobowiązani są do umieszczenia go w kopercie, opisanie jej i pozostawienie na własną 

odpowiedzialność w szatni. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione mienie. 

Koperty należy umieścić na specjalnie w tym celu przygotowanych ławkach w taki sposób, 

aby się nie dotykały. W dbałości o ekologię zużyte koperty wrzucamy do umieszczonego przy 

wejściu do szkoły/hali sportowej pojemnika na odpady papierowe. 

16. Po zakończeniu egzaminu zdający odbierają pozostawione wcześniej w szatni przedmioty 

i niezwłocznie opuszczają teren szkoły. 
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