EGZAMIN WSTĘPNY DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
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CO POWINNI PRZYNIEŚĆ KANDYDACI:
- maseczki / przyłbice
- rękawiczki (dodatkowa para na część z rzeźby)
- przybory plastyczne: ołówek, gumka, farby plakatowe lub akrylowe, pędzelek,
pojemnik na wodę, podstawkę pod rzeźbę, fartuszek.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU WSTĘPNEGO DO ZPPKP W OPOLU
W ZWIAZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19
OGÓLNE ZASADY:


Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny
pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.



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.



Nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy
rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu i
zdezynfekowaniu pomieszczeń.



Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją o
obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren
szkoły i instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk.



Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po
każdym egzaminie.



Dezynfekować należy również:

- klawiatury, myszki i monitory dotykowe albo laptopy wykorzystywane do
przeprowadzenia egzaminów
- sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez zdających podczas przeprowadzania
części praktycznej sprzęt i urządzenia, z których podczas egzaminu korzysta kilkoro
zdających, powinien być dezynfekowany również w trakcie egzaminu.
- miejsce na rzeczy zadających.
ZDAJĄCY:
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie kandydat zdrowy bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Kandydat 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. Zdający przychodzi punktualnie do wyznaczonego budynku (informacja
podana wcześniej do wiadomości mailem / w wyjątkowej sytuacji
telefonicznie)..
4. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, kandydaci zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
5. Kandydaci wchodzą do budynku zgodnie z odczytywaną lista alfabetyczną.
6. Wchodząc dezynfekuje ręce.
7. 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 po zajęciu miejsc przez zdających lub po
podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego
8. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy. Okrycie
wierzchnie, torebka odkładane są w miejscu do tego przeznaczonym przy
stoliku zdającego.
9. Losowanie miejsca w Sali odbywa się droga ustną przez podanie numeru.
10. Miejsce wylosowane przypisane jest Zdającemu przez cały czas trwania
egzaminu.
11. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną
butelkę z wodą.
12. Kandydaci przystępujący do egzaminu nie mogą gromadzić się. Jeśli Zdający
przyjdzie przed wyznaczonym czasem, to zachowuje odległość wobec innych
Uczniów w oczekiwaniu na swoją kolej.
13. Kandydat pozostaje na swoim stanowisku egzaminacyjnym do czasu
zakończenia całego egzaminu.
14. W czasie przerwy sale są wietrzone, ale Zdający pozostaje na miejscu.
Kandydat może przy swoim stoliku zjeść, napić się. Może skorzystać z toalety
(należy wychodzić do toalety pojedynczo)
15. Po zakończeniu egzaminu Kandydaci są wypuszczani przez członków Komisji
Egzaminacyjnej.

