Zarządzenie
Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych
im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 w Poznaniu ,
w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów
poprawkowych w Zespole Szkół Handlowych,
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego.

1. W egzaminie może uczestniczyć tylko zdrowa osoba, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną – dyrektor powinien zostać poinformowany,
że zdający choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być
kaszel, katar lub łzawienie.
2. W egzaminie nie może uczestniczyć osoba objęta kwarantanną, izolacją lub
przebywająca w domu z taką osobą.
3. Osoby chore, objęte kwarantanną bądź przebywające w izolacji zobowiązane są,
najpóźniej w dniu egzaminu, powiadomić o tym szkołę za pomocą poczty
elektronicznej na adres: szkola@zsh.edu.pl
4. Jedynie w sytuacji, gdy zdający wymaga pomocy (np. mający znaczne problemy w
poruszaniu się) lub wynika to z dostosowania egzaminu dla danego zdającego, na
teren szkoły może z nim wejść rodzic/opiekun prawny.
5. Zdający nie powinni wnosić do szkoły zbędnych przedmiotów (w tym telefonów,
zegarków typu smartwatch, maskotek, książek).
6. Zdający korzystają z własnych przyborów (długopis, ołówek, linijka, kalkulator), nie
mogą sobie wzajemnie ich użyczać. Jednocześnie informujemy, że szkoła nie
udostępnia przyborów, z wyjątkiem materiałów pomocniczych takich jak: Wybrane
wzory matematyczne.
7. Przystępujący do egzaminów poprawkowych oczekują na egzaminy na zewnątrz
budynku szkoły, przy głównych schodach. Uczniowie wchodzą do szkoły
o wskazanej, zarządzeniem Dyrektora, godzinie rozpoczęcia egzaminu, tylko
i wyłącznie pod opieką nauczyciela odpowiedzialnego za ich wprowadzenie
i bezwzględnie podporządkowują się jego poleceniom. Wszyscy zdający, od
momentu stawienia się w wyznaczonym miejscu, mają obowiązek zakrywać usta
i nos maseczką lub materiałem, mogą także posiadać przyłbicę. Nadto zobowiązani
są do zachowania co najmniej 1,5 m odstępu od siebie.

8. Przystępujący do egzaminów poprawkowych, którzy nie stawią się w określonym
miejscu, o określonym czasie lub nie podporządkują się poleceniom nauczyciela, nie
zostaną wpuszczeni do szkoły.
9. Po wejściu do szkoły każdy uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce. Stoliki z
płynem do dezynfekcji będą ustawione przy wejściu do szkoły.
10. Egzamin w części pisemnej zostanie przeprowadzony w auli szkoły, do części ustnej
uczeń przystępuje w sali lekcyjnej wskazanej w zarządzeniu Dyrektora.
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12. Każdy zdający zobowiązany jest stosować obowiązujące zasady bezpieczeństwa,
a szczególnie powstrzymanie się od dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust,
nosa i oczu oraz o przestrzegania higieny kaszlu i oddychania.
13. Podczas czynności organizacyjnych, wszystkie osoby przebywające w sali mają
zakryte usta i nos. Zdający może ściągnąć maseczkę tylko podczas przebywania na
wskazanym miejscu, lecz dopiero po wyrażeniu na to zgody przez przewodniczącego
komisji. Zdający może z własnej woli zasłaniać usta i nos w trakcie całego egzaminu,
za wyjątkiem czynności identyfikacyjnych oraz sytuacji niezbędnych dla
przeprowadzenia egzaminu. Zasłanianie ust i nosa jest konieczne gdy do ucznia
podchodzi nauczyciel, gdy tenże uczeń wychodzi do toalety lub wychodzi z sali
egzaminacyjnej po zakończeniu pracy.
14. W przerwie między egzaminem pisemnym a ustnym oraz po zakończeniu części
ustnej, oczekując na wynik, zdający jest zobowiązany zakrywać usta i nos maseczką,
materiałem, może także posiadać przyłbicę, zachowując co najmniej 1,5 m odstęp od
pozostałych zdających.
15. Podczas egzaminu ustnego, uczeń jest zobowiązany zakrywać usta i nos oraz
dostosować się do poleceń członków komisji dotyczących sposobu i formy
przeprowadzenia egzaminu.
16. Po ogłoszeniu wyniku egzaminu poprawkowego uczniowie zostaną odprowadzeni do
wyjścia przez nauczyciela.
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