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REGULACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA SESJI EGZAMINACYJNYCH  

W CENTRACH EGZAMINACYJNYCH PL034 I PL276 W CZASIE PANDEMII COVID-19 

 

Wszystkie działania Centrów Egzaminacyjnych PL034 i Pl276 realizowane są z zachowaniem 

wymogów i obostrzeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa i wytycznych władz kraju. 

  

Przedstawiciele Centrów Egzaminacyjnych PL034 i PL276, tj. osoby prowadzące egzamin  

i egzaminatorzy, zobowiązują się do zachowania wszelkich środków ostrożności podczas trwania 

całego egzaminu: używania maseczek/przyłbic, rękawiczek lub płynu dezynfekującego, zachowania 

bezpiecznej odległości min. 2 metrów oraz poddania się pomiarowi temperatury. 

 

Sale egzaminacyjne zostaną przygotowane w taki sposób, aby podczas sesji osoby zdające 

pozostawały w odległości minimum 2m. Blaty stołów oraz sprzęt audio/komputerowy używane 

podczas egzaminu, każdorazowo przed sesją, zostaną poddane dezynfekcji a pomieszczenia 

zostaną poddane wietrzeniu. Wszystkim kandydatom zapewniony zostanie dostęp do środków 

dezynfekujących w budynku, w którym przeprowadzana jest sesja egzaminacyjna oraz w salach 

egzaminacyjnych. Jednocześnie będziemy wymagali spełnienia przez kandydatów i/lub ich 

opiekunów prawnych nałożonych przepisami wymogów oraz respektowania następujących zasad: 

  

1. Osoby, które czują się chore lub podejrzewają, że mogły mieć kontakt z osoba zarażoną Covid-

19, proszone są o pozostanie w domu i niebranie udziału w sesji.  

2. Kandydat przychodzi na części pisemne egzaminu z własnym ołówkiem, długopisem , 

temperówką oraz wodą w przezroczystej, podpisanej butelce.  

3. Do budynku, w którym odbywa się sesja egzaminacyjna, może wejść tylko kandydat  

z wyznaczonym terminem egzaminu lub kandydat z opiekunem prawnym, jeśli kandydat jest osobą 

niepełnoletnią.  

4. Osoby wchodzące na teren budynku, w którym przeprowadzana jest sesja egzaminacyjna, 

wyrażają zgodę na przestrzeganie ustalonych zasad i poddają się poleceniom pracowników 

Centrów Egzaminacyjnych PL034 i PL276.  

5. Zarówno kandydat, jak i opiekun prawny, zobowiązani są posiadać maseczkę zakrywającą usta  

i nos.  

6. Zarówno kandydat, jak i opiekun prawny, zobowiązani są poddać się pomiarowi temperatury 

ciała termometrem bezdotykowym. Pomiar temperatur nie będzie rejestrowany. W przypadku 

wyniku temperatury podwyższonej (powyżej 37,2 stopni C) taka osoba nie zostanie wpuszczona do 

budynku i dopuszczona do egzaminu.  

7. Kandydat lub opiekun prawny zgadza się na dostarczenie w dniu egzaminu podpisanego  

oświadczenia dotyczącego szczególnych regulacji, wynikających z zagrożenia epidemiologicznego.  
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8. Zarówno kandydat, jak i jego opiekun prawny, zobowiązani są do dezynfekcji dłoni płynem 

dezynfekującym przy wejściu na teren egzaminu.  

9. Kandydaci podczas trwania egzaminu zobowiązani są do przebywania w miejscach do tego 

wyznaczonych i zachowania między sobą dystansu minimum 2 m. Noszenie maseczek jest 

obowiązkowe wszędzie poza salą egzaminacyjną w czasie sesji pisemnych. Kandydat może zdjąć 

maseczkę dopiero po zajęciu miejsca przy swoim stoliku. Dozwolone jest noszenie rękawiczek.  

W czasie części ustnej kandydat ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej przez cały czas 

trwania egzaminu. 

10. Z uwagi na bezpieczeństwo zadających oraz prowadzących sesję, opiekunowie prawni 

kandydatów proszeni są o nie pozostawanie na terenie miejsca egzaminu po dostarczeniu 

oświadczenia i przekazaniu podopiecznych osobom prowadzącym sesję.  

11. W przypadku egzaminu C1 Advanced,  kandydaci zgadzają się na zdjęcie maseczki w celu 

wykonania  zdjęcia, które jest wymogiem przystąpienia do egzaminu ustnego.  

12. Kandydaci wchodzący do sali egzaminacyjnej proszeni są o okazanie dokumentu tożsamości  

w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja kandydata bez potrzeby dotykania dokumentu. 

Mogą być w tym czasie poroszeni o zdjęcie maseczki. Taka sama sytuacja może mieć miejsce w 

czasie trwania egzaminu przy powtórnym sprawdzaniu tożsamości. 

13. Przy wejściu do sali egzaminacyjnej na każdą z części pisemnych i ustną kandydaci zobowiązani 

się do dezynfekcji rąk. Na życzenie zdających centrum udostępni jednorazowe rękawiczki 

ochronne.  

14. Podczas wszystkich części egzaminu kandydaci zachowają odległość minimum 2 m między 

sobą. 

 

Prosimy zrezygnować z udział w Egzaminie jeśli: 

• W terminie Egzaminu podlegasz kwarantannie  

• Miałeś kontakt z osobą, która mogła mieć kontakt z kimś chorym na Covid-19 

• Masz katar, podwyższoną temperaturę, kaszel, duszności lub symptomy podobne do 

grypowych 

Jeśli jedno z powyższych dotyczy twojej osoby, skontaktuj się mailowo z właściwym Centrum 

Egzaminacyjnym w celu przełożenia terminu Egzaminu lub zwrotu opłaty za Egzamin. 

 

Po Egzaminie: 

Jeśli w ciągu 14 dni od daty Egzaminu zostaniesz zdiagnozowany jako chory na Covid-19, prosimy  

o powiadomienie o tym fakcie drogą mailową właściwego Centrum Egzaminacyjnego. Dzięki temu 

będziemy mogli poinformować o tym innych uczestników Egzaminu i wdrożyć postępowanie 

zgodnie z  obowiązującymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia. 

 
 


