Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania Egzaminów
Wstępnych do szkoły II stopnia oraz Badania Przydatności kandydatów do
klasy I szkoły I stopnia na rok szkolny 2020/2021
Podstawowe wytyczne dotyczące: kto może przyjść na egzamin lub badanie
przydatności, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu lub
badania przydatności oraz zasad poruszania się po budynku szkolnym.
1. Na egzamin lub badanie przydatności 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 lub badaniu przydatności 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 lub z innych ważnych
przyczyn.
4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
o zdający,
o osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu lub badania przydatności,
tj. członkowie zespołów nadzorujących, egzaminatorzy, , osoby wyznaczone
do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia
wykorzystywane w czasie egzaminu lub badania przydatności (np. komputery,
sprzęt medyczny), asystenci techniczni,
o inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości,
dezynfekcję, obsługę szatni itp.,
o uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości
zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu
przeprowadzania egzaminu lub badania przydatności,
o pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka
konieczność.
5. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej
wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
telefonów komórkowych, maskotek.
7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z
wodą.
8. Osoby zdające egzamin wstępny mogą wejść na teren szkoły i otrzymać salę do
ćwiczenia na 1 godzinę przed planowanym występem.
9. Kandydaci do szkoły I stopnia przychodzą na badanie przydatności na godzinę
ustaloną z sekretariatem szkoły.
10. Rodzice i opiekunowie uczniów i kandydatów są zobowiązani do wypełnienia i
podpisania oświadczenia dotyczącego zdrowia dziecka.
11. Wszyscy upoważnieni do wejścia na teren szkoły są zobowiązani do dezynfekcji rąk
oraz poddaniu się badaniu temperatury ciała.

Środki bezpieczeństwa osobistego
1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką
jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób,
które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal
egzaminacyjnych oraz sal przydzielonych do ćwiczeń.
3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu wejścia do sali
egzaminacyjnej.
4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego oraz członkowie komisji oceniających
mogą odsłonić twarz z zachowaniem niezbędnego odstępu zarówno od siebie jak i od
zdających lub badanych.
5. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w
przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy,
która nie utrudnia oddychania.
6. Po każdej części egzaminu lub badania przydatności sale egzaminacyjne będą
dezynfekowane i wietrzone.

Dyrektor PSM I i II st. im.I.J.Paderewskiego
Anna Juszczak

Piotrków Trybunalski, 2 czerwca 2020 r.

