
INFORMACJA O ZASADACH I PROCEDURACH BEZPIECZEŃSTWA 

PODCZAS EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 

Kandydatko i Kandydacie, 

 Oto kilka wskazówek, jak należy zachować się przed wejściem do sali egzaminacyjnej: 

• Egzamin rozpocznie się o godz. 9.00. Przyjdź bez rodziców i innych osób towarzyszących, na ok. 

1 godz.- 45 min przed jego rozpoczęciem, wyłącznie wtedy, gdy będziesz zdrowy/a tj, w sytuacji kiedy 

nie będziesz miał/a objawów chorobowych takich jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z 

oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie 

• Nie zapomnij zabrać legitymacji szkolnej lub dokumentu tożsamości z zdjęciem i swoich 

przyborów ( długopis , środki ochrony osobistej w postaci jednorazowych: maseczki i rękawiczek, 

ołówki, pędzle, farby wodne (np. tempery lub akryle) ,naczynie na wodę, szmatkę do wycierania pędzli, 

paletę, nożyk do rzeźbienia w glinie) oraz małej butelki wody oraz drugiego śniadania. 

• Na wejście do szkoły czekaj przed budynkiem np. na Skwerze Guido Recka zachowując odległości 

min. 2 m miedzy zdającymi, ( zarówno przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu ) tak 

aby uniknąć tworzenia się grup. W przypadku złych warunków atmosferycznych wejdziesz do szkoły 

wcześniej, ale zachowaj odległości . Rodzice, ani jakiekolwiek inne osoby towarzyszące nie będą 

mogły wejść do budynków szkoły podczas całego procesu rekrutacji. 

• Gdy nauczyciele, członkowie Komisji Rekrutacyjnej z poszczególnych sal wyczytają Twoje imię i 

nazwisko, wejdź do szkoły i zdezynfekuj ręce zgodnie z instrukcją. Środki dezynfekcyjne będą 

umieszczone są w holu szkoły, a także w salach egzaminacyjnych oraz toaletach (wraz z instrukcjami 

mycia rąk). 

• Wyłącz telefon i zostaw go wraz z innymi rzeczami w miejscu wskazanym, a najlepiej nie zabieraj 

telefonu z domu. 

• Wszyscy wchodzący do szkoły i przebywający na jej terenie, używają maseczek/ przyłbic/tzw. 

kominów ( usta i nos mają być zakryte) dezynfekują ręce 

• Przed wejściem do sali swoim długopisem podpisz się na liście obecności 

• Środki ochrony ust i nosa można zdjąć wyłącznie przebywając na stanowisku pracy, pod 

warunkiem, że między osobami zostanie zachowana odległość 2 metrów. 

• W każdej sytuacji, gdy będziesz rozmawiał/a z inną osobą załóż maseczkę/przyłbicę/ komin. 

• Po zakończeniu egzaminu załóż maseczkę, odłóż pracę na brzeg ławki, podnosząc rękę daj znać 

członkowi KR. 

• Nauczyciel- członek KR odbierze pracę i sprawdzi czy została podpisana na odwrotnej stronie, gdy 

upłynie czas pracy kandydaci z danej grupy zostaną zaprowadzeni do kolejnej sali 

• Po egzaminie umyj i zdezynfekuj ręce, zabierz swoje rzeczy, opuść szkołę. 

• O wyniku egzaminu i ewentualnym zakwalifikowaniu do kolejnego etapu będziesz mógł się 

dowiedzieć telefonując od dnia 30.06.br, od godz. 12.00 pod numer: kom:+48690637242  lub 

stacjon.91/488-13-14, albo ze szkolnej tablicy ogłoszeń – pamiętaj o zachowaniu odległości 2 m 

między osobami.  

To wszystko, czekamy na Was. Powodzenia! 


