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( Polnisch / Polski ) 

 

Specjalne przepisy dotyczące przeprowadzania egzaminów pisemnych i ustnych 

Szanowni Opiekunowie prawni, drodzy Rodzice!  

W związku z obecnym rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa Senat Hamburga 

wdrożył środki mające na celu przeciwdziałać szybkiemu rozprzestrzenianiu się wirusa. 

Rozporządzenie przewiduje przede wszystkim zakaz spotykania i gromadzenia się oraz 

tymczasowe ograniczenie kontaktów. Te oraz inne specjalne środki ochronne, jak również 

ogólne zasady higieny, których przestrzeganie jest niezbędne, dotyczą także zbliżających się 

egzaminów Państwa dzieci. W szczególności prosimy o przestrzeganie następujących zasad: 

Państwa dziecko nie może uczęszczać do szkoły, ani przystępować do egzaminów, jeśli:  

-  w ciągu ostatnich 14 dni wróciło z zagranicy lub  

- jest objęte kwarantanną domową lub  

- w jego bezpośrednim otoczeniu (środowisko rodzinne) wystąpił przypadek zakażenia 

koronawirusem COVID-19 lub 

- ma obecnie objawy przeziębienia (np. gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni lub stawów, 

ból gardła, bóle głowy, katar, biegunka) wskazujące na zakażenie koronawirusem COVID-

19. 

Dziecko nie musi przystępować do egzaminu, jeśli z powodu choroby współistniejącej dziecko 

lub członek rodziny należy do grupy ryzyka, a przeprowadzenie egzaminu w izolacji od innych 

uczniów nie jest możliwe.  

Dziecko nie przychodzi na egzamin również w przypadku podwyższonej temperatury ciała, 

tzn. temperatury powyżej 37,5 stopnia, nawet bez wystąpienia innych objawów.   

W takich sytuacjach dziecko nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność na egzaminie, więc 
będzie mogło podejść do niego w innym terminie. 

Jeżeli dziecko należy do grupy szczególnego ryzyka (np. w przypadku choroby 

współistniejącej płuc, serca, mukowiscydozy itp.), w związku z którą zalecana jest szczególna 

ostrożność, proszę zwrócić się do dyrekcji szkoły w celu podjęcia dalszych ustaleń. 

We wszystkich powyższych przypadkach należy skontaktować się z dyrekcją szkoły 

i pozostawić dziecko pod opieką domową. Jeżeli dziecko kontaktowało się z osobą zakażoną, 

prosimy o przekazanie szkole zaświadczenia stacji sanitarno-epidemiologicznej. W celu 

ochrony Państwa dziecka oraz kadry nauczycielskiej prosimy o podjęcie rozważnej decyzji 

w tym względzie. Oczywiście dostępne są dodatkowe terminy egzaminów. 

Drodzy Uczniowie! 

Przystępując do egzaminu w szkole, należy przestrzegać następujących zasad 

postępowania: 

 Przez cały czas należy zachowywać bezpieczną odległość 1,5 m od wszystkich osób. 

Dotyczy to drogi do szkoły, pobytu na dziedzińcu szkolnym aż do wejścia na egzamin, 

samych egzaminów (ustnych i pisemnych) oraz drogi powrotnej ze szkoły. Bezpieczną 

odległość należy zachować również podczas witania się z uczniami oraz nauczycielami.  
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 Prosimy o zwrócenie uwagi na specjalne ustalenia dotyczące wchodzenia na teren szkoły 

oraz opuszczania go. Obejmują one informacje odnośnie godzin, w których należy pojawić 

się w szkole, wstępu do szkoły oraz dodatkowe wytyczne dotyczące wchodzenia 

i wychodzenia z sal.  

 Przez cały czas obowiązuje wyraźny zakaz przebywania w grupach. 

 W trakcie egzaminów pisemnych dozwolone jest przebywanie wyłącznie przyw 

przewidzianych do tego celu miejscach pracy; opuszczenie takiego miejsca, np. w celu 

pójścia do toalety lub wyrzucenia śmieci, jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody osoby 

nadzorującej i tylko po jednym uczniu na raz. 

 Również w ramach egzaminów ustnych należy zachować bezpieczną odległość od 

wszystkich obecnych. 

 W trakcie wszystkich egzaminów oraz w ramach przygotowania bezpośrednio przed 

egzaminem w salach przygotowawczych ze względów higienicznych dozwolone jest 

używanie wyłącznie własnych przyborów do pisania (pióro, długopis, ołówki, linijka, ew. 

kalkulator, jeżeli jest dozwolony i inne). Należy koniecznie zabrać ze sobą zapasowe 

przybory do pisania. Wyjątkowo, po skonsultowaniu się ze szkołą, można ze względów 

higienicznych korzystać z własnych materiałów pomocniczych. Nie mogą one zawierać 

żadnych notatek itp. Będą one sprawdzane losowo przez osoby nadzorujące przebieg 

egzaminu. 

 Po ukończeniu egzaminów należy od razu udać się do domu. 

 Podczas kaszlenia i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką 

higieniczną; wykorzystane chusteczki należy wyrzucić (na przykład do małej, przyniesionej 

ze sobą plastikowej torebki znajdującej się przy miejscu pracy lub do wyznaczonych 

pojemników na odpady). 

 W przypadku wyjścia do toalety należy myć ręce wodą z mydłem przez co najmniej 30 

sekund. Dozwolone jest przynoszenie środków dezynfekujących w małych opakowaniach 

do użytku własnego, noszenie (jednorazowych) rękawiczek przyniesionych ze sobą oraz 

zakładanie maseczki ochronnej – według organu ds. zdrowia nie są one warunkiem 

bezpiecznego przeprowadzenia egzaminu.  

Bardzo dziękujemy za wzajemne poszanowanie oraz okazane wsparcie i życzymy 

powodzenia na nadchodzących egzaminach! 

 

 


