
Informacje dla rodziców oraz zasady
dla uczniów przystępujących do egzaminów sprawności fizycznej w czasie epidemii

związanej z Covid-19 w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Płocku ZPRP w roku 2020 r.

na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych CKE, GIS oraz MEN  w związku z przeprowadzeniem
egzaminów z dnia 15 maja 2020 r.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną, która ponadto dokonała pomiaru temperatury i nie
przekroczyła ona 37⁰C. Każdy uczeń wchodzący na teren hali sportowej może mieć
kontrolnie zmierzoną temperaturę bez jej odnotowywania.

2. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie
lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją
w warunkach domowych.

3. Niedozwolone jest przebywanie na terenie hali sportowej osób innych niż przystępujący do
egzaminu i osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu.

4. Uczeń nie może wnosić na teren hali sportowej zbędnych rzeczy. Telefon komórkowy
najlepiej zostawić w hotelu/internacie.

5. Uczeń może przynieść na egzamin własną butelkę z wodą.
6. Czekając na wejście do hali sportowej uczniowie zachowują odpowiedni odstęp

(co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
7. Aby uniknąć tworzenia się grup uczniów przed halą sportową są zobowiązani przestrzegać

zasad wprowadzonych przez dyrektora szkoły tj.:
1) stawić się w hali sportowej na godzinę wyznaczoną przez dyrektora szkoły;
2) wchodzić do hali sportowej wyznaczonym wejściem i przemieszczać się zgodnie

z zaleceniami nauczycieli nadzorujących wpuszczanie uczniów do hali;
3) skorzystać z szatni pozostawiając tam ewentualne okrycie wierzchnie oraz obuwie;
4) po zakończeniu egzaminu opuścić halę sportową i nie gromadzić się przed nią,

a wrażeniami po egzaminie mogą dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów
społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie.

8. Uczeń wchodzący do hali sportowej ma obowiązek zdezynfekować ręce korzystając
z przygotowanego przez szkołę płynu.

9. Uczeń jest zobowiązany pamiętać o:
1) niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu

higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym
łokciem lub chusteczką;

2) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po
zakończonym egzaminie.

10. Jeżeli uczeń podczas procesu rekrutacji przejawia niepokojące objawy choroby, jego
egzamin zostaje przerwany i zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu.

11. Uczniowie chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel,
katar lub łzawienie zobowiązani są do dostarczenia najpóźniej w dniu egzaminu
zaświadczenia lekarskiego/oświadczenia rodzica, aby członkowie zespołu nadzorującego
egzamin nie zinterpretowali tych objawów jako „niepokojące” i nie odizolowali ucznia.


