Informacje dla uczniów dotyczące wchodzenia i przebywania na terenie szkoły

1. Czekając na wejście do szkoły, po wejściu do szkoły albo w sali egzaminacyjnej uczniowie
zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Uczeń
wchodzący do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce korzystając z przygotowanego
przez szkołę płynu. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali
egzaminacyjnej.
2. Aby uniknąć tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną,
przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu, uczniowie są zobowiązani
przestrzegać zasad wprowadzonych przez dyrektora szkoły, tj.:
1) stawić się w szkole na godzinę wyznaczoną przez dyrektora szkoły:
- uczniowie miejscowi – godz. 8.30
- uczniowie dojeżdżający – zgodnie z harmonogramem przywozów dostępnym na
stronie internetowej szkoły
(Po wejściu na teren szkoły, uczniowie udają się bezpośrednio do sal, w których
piszą egzamin lub do pomieszczeń przeznaczonych na świetlicę szkolną (106 C, 110
C, 111 C), z których o godz. 8.30 przechodzą do odpowiednich sal egzaminacyjnych)
2) wchodzić do szkoły wyznaczonym wejściem i przemieszczać się zgodnie
z zaleceniami nauczycieli/pracowników nadzorujących
a) w pierwszym i drugim dniu egzaminu:
- klasa VIII a – wejście od strony stadionu, a na salę gimnastyczną od pokoju
nauczycielskiego nauczycieli wychowania fizycznego,
- klasa VIII b – wejście od strony Orlika, a na salę gimnastyczną od strony szatni,
- klasa VIII c – wejście od strony Komisariatu Policji, a na salę gimnastyczną –
wejściem bezpośrednim,
- uczniowie z dostosowaniami oraz uczniowie dojeżdżający wchodzą na korytarz
szkoły wejściem od strony Komisariatu Policji, następnie udają się na I piętro –
bezpośrednio do sal, w których piszą egzamin lub do świetlicy szkolnej (będą
kierowani do odpowiedniej sali przez nauczyciela dyżurującego);
b) w trzecim dniu egzaminu uczniowie wchodzą do szkoły tymi samymi
wejściami, co pierwszego i drugiego dnia, a następnie udają się bezpośrednio
do sal egzaminacyjnych lub świetlicy szkolnej.
3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy. W przypadku konieczności
pozostawienia np. okrycia wierzchniego, kierują się do pomieszczeń przeznaczonych na
szatnie (sala 9 C, sala 14 C, sala 15 C).
4. Po zakończonym egzaminie uczeń udaje się bezpośrednio do domu lub do pomieszczeń
przeznaczonych na świetlicę szkolną (sala 106 C, sala 110 C, sala 111 C).

