WYTYCZNE DLA UCZNIÓW ORAZ NAUCZYCIELI
W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ PRÓBNEGO EGZAMINU
MATURALNEGO
1. Na test może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły),
bez objawów chorobowych wskazujących na COVID-19, niepoddana
izolacji, nieprzebywająca w domu z osobą izolowaną oraz nieobjęta
kwarantanną.
2. Podczas testu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
a) uczniowie
b) nauczyciele oraz osoby wyznaczone do obsługi i dezynfekcji
c) służby, np. medyczne, w razie konieczności.
Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione

3. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
4. Na teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów
piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. (nie można sobie pożyczać!)
5. Na test można przynieść własną butelkę z wodą.
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO
6. Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest test
diagnostyczny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m)
oraz mają zakryte usta i nos.
7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem
(maseczki).
8. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w
których jest przeprowadzany test, po zajęciu miejsc przez uczniów.
9. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie
zakryć usta i nos, kiedy:
a) podchodzi do niego nauczyciel,
b) wychodzi do toalety,
c) kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali.

10.Nauczyciele powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić usta i nos,
kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu
niezbędnego odstępu.
11.Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe –
mieć zakryte usta i nos w trakcie testu diagnostycznego, nawet po zajęciu
miejsca przy stoliku .
12.Nauczyciele w rękawiczkach odbierają arkusze od dyrektora szkoły. Arkusze
są rozdawane uczniom również przez osoby, które mają założone
rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
13.Przed rozpoczęciem testu nauczyciele mają obowiązek poinformować
uczniów o:
a) zakazie kontaktowania się z innymi uczniami;
b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego
z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali po zakończeniu pracy
z arkuszem;
c) niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także
przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania
należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;
d) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczniów po
zakończonym teście, zwłaszcza niegromadzenia się przed szkołą.
14.Po zakończeniu testu nauczyciel zezwala na opuszczenie sali pojedynczo (co
1-2 minuty)i przypomina o konieczności niezwłocznego udania się do szatni
po rzeczy i opuszczenia szkoły.

