
Wytyczne dotyczące  przeprowadzenia testu kompetencji 15 czerwca 2020 r.  

o godz. 12.00 w ramach Małopolskich talentów  

 

Godzina przyjścia do szkoły w dniu testu 11.30. 

 

1.1. Na test może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny 

pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

 

1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca  

w przeprowadzaniu testu nie może przyjść, jeżeli przebywa  

w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo 

sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

 

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

 

1.4. Podczas testu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

1) zdający 

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie testu. 

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

dezynfekcję, obsługę szatni itp. 

 

1.5. Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany test, w szkole nie 

należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów. Z wyłączeniem zajęć 

opiekuńczo - wychowawczych w przedszkolu i oddziale przedszkolnym. 

 

1.6.  Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

telefonów komórkowych, maskotek. 

 

1.7. Na teście każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. 

 
Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

 

 



1.8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test należy przynieść własną butelkę 

z wodą.  

1.9. Czekając na wejście do szkoły albo sali, zdający zachowują odpowiedni odstęp 

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

1.10.  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 lekcyjnych- po zajęciu miejsc przez zdających lub  

po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. Zdający są 

zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej.  

1.11. Zdający pamiętają o konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od 

innych zdających po zakończonym teście. 

1.12. Zdający,  wrażeniami po teście dzielą się między sobą z wykorzystaniem 

mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikają spotkań w 

grupie, np. przy wejściu do szkoły. O przyjętych rozwiązaniach należy 

poinformować zdających, a w przypadku zdających niepełnoletnich – również 

ich rodziców/prawnych opiekunów, z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 

 

 

 


