Zasady sanitarne obowiązujące podczas egzaminu poprawkowego 26 sierpnia 2021.
1. Do egzaminu może przystąpić tylko zdrowy uczeń.
2. Wszyscy uczniowie, którzy zgłoszą się na egzamin zobowiązani są do:
a. zakrywania ust i nosa (maseczka) na terenie szkoły (korytarze, toaleta),
b. mycia rąk i dezynfekcji rąk zaraz po wejściu do budynku szkoły oraz po skorzystaniu
z toalety,
c. zachowania dystansu społecznego (1,5- 2 m od kolejnej osoby),
3. Wszyscy zdający przychodzą pod wyznaczoną salę egzaminacyjną - aula (zgodnie
z ogłoszonym na stronie internetowej szkoły, harmonogramem), na 15 minut przed
rozpoczęciem egzaminu.
4. Zdający do sali egzaminacyjnej wchodzą pojedynczo zgodnie z kolejnością na liście
zdających, po okazaniu dokumentu tożsamości z aktualnym zdjęciem – legitymacja szkolna
lub dowód osobisty.
5. W sali egzaminacyjnej należy zająć miejsce wskazane przez członka komisji
egzaminacyjnej; po zajęciu miejsca można zdjąć maseczkę.
6. Na egzamin należy przynieść własne przybory do pisania oraz pomoce, np. kalkulator
na matematykę.
7. Na egzamin można przynieść butelkę wody mineralnej, chusteczki higieniczne. Nie wolno
przynosić niepotrzebnych rzeczy; na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić telefonów
komórkowych.
8. Podczas egzaminu w cz. pisemnej okna w sali oraz drzwi będą otwarte o ile pozwoli na to
pogoda lub nadmierny hałas.
9. Po zakończeniu części pisemnej egzaminu, wszyscy zdający opuszczają salę
z zachowaniem dystansu społecznego i wychodzą na dziedziniec szkoły (o ile nie będzie
padało) lub w wyznaczone miejsce we wnęce korytarza na III i II piętrze.
UWAGA!!! obowiązuje zakaz grupowania się oraz nakaz zasłaniania ust i nosa.
10. Część ustna egzaminu poprawkowego rozpoczyna się o godzinie wskazanej przez
przewodniczącego komisji egzaminacyjnej; do sali należy zgłosić się w kolejności na liście
zdających; w sali przebywa jednocześnie 2 zdających ( przez pierwsze 15 minut w sali jest
jeden zdający; a potem do sali wchodzi kolejny z listy, losuje zestaw i zajmuje stolik, przy
którym przygotowuje się do odpowiedzi). Pozostali uczniowie czekają na korytarzu
z zachowaniem dystansu społecznego; obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
11. Ogłoszenie wyników egzaminu poprawkowego dla zdających nastąpi po zakończeniu
cz. ustnej i ustaleniu wyników dla wszystkich zdających. Na ogłoszenie wyników należy
wchodzić w maseczkach. Udzielanie informacji o ocenie poszczególnych zadań
( w cz. pisemnej) oraz odpowiedzi (w cz. ustnej) – indywidualnie z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa sanitarnego.
12. Na egzaminy zgłaszają się tylko uprawnieni uczniowie, bez osób towarzyszących
(rodzeństwo, rodzice, koledzy). Rodzice mają obowiązek niezwłocznego poinformowania
szkoły o ewentualnej chorobie zdającego i braku możliwości udziału w egzaminie w
wyznaczonym terminie – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail:
liceum@lo17.wroc.pl.

