
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA DOT. EPIDEMII COVID-19 

Egzaminy Goethe-Institut odbędą się w 2021 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja 
Nowodworskiego w Krakowie (Plac Na Groblach 9). Aby zapewnić Państwu bezpieczny udział w 
egzaminie wprowadziliśmy środki bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji 
Narodowej oraz Głównego Inspektoriatu Sanitarnego. 

Kierujemy się wytycznymi dot. przeprowadzania egzaminów, które znajdują się na stronie:  
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20210419%20Przeprowadzanie%20EGZAMINY_2021%20CO
VID%20Wytyczne%20PUBL.pdf  

Osoby, które przystępują do egzaminu, zobowiązane są do ich przestrzegania. 

Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych informacji: 

• W egzaminie może wziąć udział wyłącznie osoba zdrowa (bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną). 

• Uczestnicy muszą zachować dystans do pracowników Goethe-Institut oraz innych 
uczestników egzaminu. 

• Uczestnicy egzaminu przynoszą ze sobą przybory do pisania. W razie potrzeby również 
butelkę z wodą. Nie wolno wnosić zbędnych rzeczy w tym książek, telefonów komórkowych 
(można je zostawić w poczekalni). 

Wejście i opuszczenie budynku I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie 

• Każdy uczestnik egzaminu (opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich) wypełnia 
formularz informujący o aktualnym stanie zdrowia. 

• Do liceum mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. 
• Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całego liceum, z wyjątkiem sal 

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.  

Zasady dotyczące przeprowadzania części ustnej 

• W sali egzaminacyjnej przebywa dwóch egzaminatorów i dwóch uczestników egzaminu 
(jeden uczestnik w przypadku egzaminu C2).  

• Każda z osób siedzi przy osobnym stoliku z zachowaniem 2-metrowego odstępu. 
• Podczas egzaminu zdający mogą robić notatki własnym długopisem. 

Zasady dotyczące przeprowadzania części pisemnej 

• Przy stoliku siedzi tylko jedna osoba. 
• Odległość między stolikami wynosi min. 1,5 metra. 
• Sale będą wietrzone w czasie przerwy, a w razie potrzeby również w czasie trwania 

egzaminu.  
• Płyn do dezynfekcji rąk jest dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. 
• W czasie przerwy pomiędzy poszczególnymi częściami egzaminu uczestnicy egzaminu 

opuszczają salę egzaminacyjną i korzystają z innych przygotowanych do tego celu 
pomieszczeń zachowując dystans.  

• Po przerwie uczestnicy egzaminu zajmują to samo miejsce.  
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