REGULACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA SESJI EGZAMINACYJNYCH
W CENTRUM EGZAMINACYJNYM ANGLOSCHOOL PL036 W CZASIE PANDEMII COVID-19

Wszystkie działania Centrum Egzaminacyjnego Angloschool PL036 realizowane są z zachowaniem wymogów i obostrzeń wynikających z obowiązujących
przepisów prawa i wytycznych GIS oraz rządu RP.
Przedstawiciele Centrum Egzaminacyjnego Angloschool PL036, tj. osoby prowadzące egzamin i egzaminatorzy, zobowiązują się do zachowania wszelkich
środków ostrożności podczas trwania całego egzaminu: podpisania formularza o stanie zdrowia w dniu egzaminu, używania maseczek/przyłbic, rękawiczek
i płynu dezynfekującego oraz zachowania bezpiecznej odległości 2 metrów.
Sale egzaminacyjne Centrum Egzaminacyjnego Angloschool PL036 zostaną przygotowane w taki sposób, aby podczas sesji osoby zdające pozostawały
w odległości minimum dwóch metrów. Blaty stołów oraz sprzęt używany 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.

Rezygnacje oraz oświadczenie dotyczący zdrowia kandydata
Osoby, które czują się chore, mają temperaturę lub objawy infekcji lub podejrzewają, że mogły mieć kontakt z osobą zarażoną Covid-19
lub objęte są kwarantanną proszone są o rezygnację z udziału w sesji. Prosimy o zgłoszenie tego faktu do naszego Centrum emailem lub
telefonicznie w dniu egzaminu. Ustalimy z Państwem późniejszy termin egzaminu bądź zwrot wpłaty.
Kandydaci są proszeni o przyniesienie podpisanego oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie
podpisuje rodzic/opiekun.

2.

Prosimy aby kandydaci mieli ze sobą 2 - 3 maseczki (lub więcej w przypadku dłuższych egzaminów jak np. C1 Advanced).
Zapasowe maseczki i rękawiczki będą dostępne w budynku egzaminacyjnym.

3.

Prosimy aby kandydaci przynieśli ze sobą własne przybory do pisania: ołówek, długopis , gumkę i temperówkę. Przybory
muszą być w podpisanej torebce foliowej. Zalecamy aby był zapasowy długopis i ołówek. Kandydaci YLE dodatkowo proszeni
są o przyniesienie kredek w kolorach: niebieski, czarny, czerwony, zielony, brązowy, fioletowy, różowy, szary, żółty,
pomarańczowy.
Prosimy wszystkich kandydatów aby mieli ze sobą aktualny i podpisany dokument tożsamości ze zdjęciem: paszport, dowód osobisty,
legitymację szkolną. W przypadku braku dokumentu rodzice/opiekunowie będą proszeni aby dostarczyć dokument w dniu egzaminu,
w trakcie trwania sesji.
Kandydaci mogą mieć ze sobą niegazowaną wodę mineralną w podpisanej butelce oraz kanapki / przekąski w torebce foliowej.
Prosimy o podpisywanie butelek i torebek.
Prosimy kandydatów o nieprzynoszenie ze sobą telefonów komórkowych oraz urządzeń elektronicznych w tym smartwatchów i
zegarków elektronicznych. Nie można z nich korzystać w salach egzaminacyjnych oraz na terenie budynku do końca trwania egzaminów.
Ze względu na stan epidemii nie możemy deponować rzeczy osobistych kandydatów. Administratorzy egzaminu będą mieli ze sobą telefony i
mogą Państwo być w kontakcie z nami w trakcie sesji.
Po części pisemnej i przed egzaminem ustnym kandydat może opuścić budynek egzaminów (nie dotyczy KEY, Preliminary, YLE). Prosimy
kandydatów o zgłaszanie się na egzamin ustny najpóźniej 30 minut przed wyznaczoną godziną. Jeśli kandydat jest niepełnoletni i pozostaje pod
opieką Centrum Egzaminacyjnego w trakcie przerwy po egzaminie pisemnym i przed egzaminem ustnym, prosimy o poinformowanie nas
o tym. Kandydaci egzaminu KEY, Preliminary (PET) proszeni są o pozostanie na terenie budynku szkoły do końca egzaminu ustnego.
Do budynku, w którym odbywa się sesja egzaminacyjna, może wejść tylko kandydat. Przy wejściu podczas rejestracji kandydaci mogą być z
opiekunem prawnym, jeśli są niepełnoletni.
Osoby wchodzące na teren budynku, w którym przeprowadzana jest sesja egzaminacyjna, wyrażają zgodę na przestrzeganie ustalonych zasad i
poddają się poleceniom pracowników Centrum Egzaminacyjnego Angloschool PL036.
Zarówno kandydat, jak i opiekun prawny (podczas rejestracji) zobowiązani są posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos.
Kandydat zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni płynem dezynfekującym przy wejściu na teren egzaminu oraz każdorazowo przed wejściem do
sal.
Kandydaci podczas trwania egzaminu zobowiązani są do przebywania w miejscach do tego wyznaczonych i zachowania między sobą dystansu
minimum dwóch metrów, jak również noszenia maseczek. Dozwolone jest również noszenie rękawiczek.
Z uwagi na bezpieczeństwo zdających oraz prowadzących sesję opiekunowie prawni kandydatów proszeni są o nie wchodzenie do budynku, w
którym odbywa się egzamin.
W przypadku egzaminów C1 Advanced oraz C2 Proficiency, kandydaci zgadzają się na zdjęcie maseczki w celu wykonania zdjęcia, które jest
wymogiem przystąpienia do egzaminu ustnego.
Kandydaci wchodzący do sali egzaminacyjnej proszeni są o okazanie dokumentu tożsamości w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja
kandydata bez potrzeby dotykania dokumentu.
Przy wejściu do sali egzaminacyjnej na każdą z części pisemnych i ustnych kandydaci zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
Na życzenie zdających Angloschool udostępni jednorazowe rękawiczki ochronne.
Podczas wszystkich części egzaminu kandydaci zachowają odległość minimum dwóch metrów między sobą.
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