
PROCEDURA PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU                          

PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH 

w Szkole Podstawowej nr 157 w Warszawie 

w okresie występowania stanu epidemii COVID-19 

 

 

1.1.  Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w 

szkole podstawowej umieszczonej na pierwszym miejscu na liście 

preferencji. Jest to tzw. szkoła pierwszego wyboru.  

1.2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny 

pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną 

1.3. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu 

egzaminu 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. 

1.4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

1.5. Rodzic/Prawny opiekun powinien poinformować pracownika wpuszczającego 

zdającego na teren szkoły o sytuacji, w której u dziecka ze względu na alergię 

lub inne stwierdzone  schorzenia mogą wystąpić objawy podobne do tych 

związanych z epidemią- np.: kaszel, duszności. 

1.6. Zdający  przed wejściem do szkoły przechodzi procedury związane z 

zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa: dezynfekcję rąk i mierzenie 

temperatury. Jeżeli rodzic lub prawny opiekun musi wejść na teren szkoły ze 

względu na pomoc dziecku w poruszaniu się , obowiązują go takie same 

procedury jak zdającego. 

1.7. Ze względu na wydłużony czas przed egzaminem potrzebny na wdrożenie 

wszelkich procedur bezpieczeństwa, zdający proszeni są o przyjście do szkoły 

odpowiednio wcześniej i śledzenie wszelkich informacji pojawiających się na 

stronie szkoły.  

1.8. Kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do K powinni 

zgłosić się do placówki pierwszego wyboru o godzinie 8.30.  Test rozpoczyna 

się o godz. 9:00                                                                                                     



Kandydaci, których nazwiska rozpoczynają się na litery od L do Z powinni 

zgłosić się do placówki pierwszego wyboru o godzinie 9.30. Test rozpoczyna 

się o godz. 10:00 

1.9. Czekając na wejście na teren szkoły prosimy o zachowanie odpowiedniego 

dystansu. 

1.10. Podczas testu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

1) zdający 

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie 

zespołów nadzorujących,  osoby wyznaczone do przygotowania  

i obsługi egzaminu, 

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję, obsługę szatni itp. 

4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka 

konieczność. 

1.11. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

maskotek. Jeżeli uczeń ma ze sobą telefon, to przed wejściem na teren szkoły 

musi go wyłączyć, włożyć do foliowej podpisanej torebki i odłożyć do specjalnie 

przygotowanego pojemnika. 

1.12. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.  

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Szkoła nie 

zapewnia przyborów piśmienniczych , obowiązek przyniesienia ze sobą na 

egzamin  leży  wyłącznie po stronie zdających. 

 
1.13. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę 

z wodą. 

1.14. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

1.15. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby umieszczone na liście po 

wcześniejszym pokazaniu legitymacji (lub innego dokumentu ze zdjęciem).           

Do budynku  uczniowie wchodzą 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 po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania 



uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić 

zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego 

tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego 

odstępu). 

1.16. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) 

zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego 

pytanie 

2) wychodzi do toalety 

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 

egzaminacyjnej. 

1.17.  Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają 

to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet  

po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku 

zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc  

(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych 

w przeprowadzanie egzaminu w danej sali). 

1.18. 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 

1.19.  Po zakończeniu testu piszący bezzwłocznie  opuszczają budynek  i teren 

szkoły.  

 


