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Załącznik nr 2 do „Regulaminu egzaminów Cambridge sesja wiosenna 2022” 

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA SESJI EGZAMINACYJNYCH  W CENTRUM 

EGZAMINACYJNYM CJO INTERNATIONAL HOUSE BIELSKO-BIAŁA 

W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19 

Wszystkie działania Centrum Egzaminacyjnego CJO International House w Bielsku-Białej  realizowane 

są z zachowaniem wymogów i obostrzeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa i 

wytycznych władz kraju, w szczególności dotyczących przeprowadzania egzaminów.  

Przedstawiciele Centrum Egzaminacyjnego CJO International House, tj. osoby zaangażowane w 

przeprowadzenie egzaminu oraz egzaminujące, zobowiązują się do zachowania wszelkich środków 

ostrożności podczas trwania całego egzaminu: używania maseczek, rękawiczek i płynu 

dezynfekującego, zachowania bezpiecznej odległości co najmniej 1,5 m oraz poddania się pomiarowi 

temperatury.   

Sale egzaminacyjne Centrum Egzaminacyjnego CJO International House zostaną przygotowane w taki 

sposób, aby podczas sesji osoby zdające pozostawały w odległości co najmniej 1,5 m w każdym 

kierunku. Blaty stołów używanych podczas egzaminu zostaną poddane przed każdą sesją dezynfekcji,  

a pomieszczenia zostaną dokładnie wywietrzone. Wszystkim zdającym zapewniony zostanie dostęp 

do środków dezynfekujących w budynku, w którym przeprowadzana jest sesja egzaminacyjna oraz w 

salach egzaminacyjnych.  

Jednocześnie będziemy wymagali spełnienia przez zdających i/lub ich opiekunów prawnych 

nałożonych przepisami wymogów oraz respektowania następujących zasad:  

1. W przypadku jeśli zdający:  
- mogli mieć kontakt z osoba zarażoną Covid-19,  
- przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sami są 
objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, 
- mają niepokojące objawy chorobowe np. kaszel, gorączka, duszności i inne, 
prosimy aby pozostali w domu i nie przychodzili na egzamin. W takim przypadku są oni/ich 
rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są niezwłocznie poinformować o tym Centrum 
Egzaminacyjne. 

2. W budynku, w którym odbywa się sesja egzaminacyjna, mogą przebywać wyłącznie: 

- osoby zdające egzamin w danym dniu,  

- osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu,  

- pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję itp.  

Rodzic/opiekun prawny nie może wejść z niepełnoletnim zdającym na teren budynku.  

3. Zdający wchodzący na teren budynku, w którym przeprowadzana jest sesja egzaminacyjna, 

zobowiązują się do przestrzeganie ustalonych zasad i poddają się poleceniom pracowników Centrum 

Egzaminacyjnego CJO International House w Bielsku-Białej.   

4. Zdający przed wejściem na teren budynku przekazują podpisane (w przypadku osób 

niepełnoletnich – przez rodzica lub opiekuna prawnego) „Oświadczenie zdającego/rodzica lub 
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opiekuna prawnego zdającego przystępującego do egzaminu w warunkach zagrożenia 

epidemicznego” stanowiące załącznik do niniejszych „Regulacji”. 

5. Zdający zobowiązani są posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos oraz zobowiązani są do 

dezynfekcji dłoni płynem dezynfekującym (zapewnionym przez Centrum Egzaminacyjne) przy wejściu 

na teren egzaminu. Dopuszcza się posiadanie maseczki jedno- lub wielorazowej.   

6. Zdający zobowiązani są poddać się pomiarowi temperatury ciała termometrem bezdotykowym. 

Pomiar temperatur nie będzie rejestrowany. W przypadku temperatury podwyższonej do 37,5 stopni 

C i więcej, taka osoba nie zostanie wpuszczona do budynku i dopuszczona do egzaminu.  

7. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego budynku, z wyjątkiem sali egzaminacyjnej na 

częściach pisemnej i słuchowej, kiedy po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających osoba prowadząca 

egzamin poinformuje o możliwości zdjęcia maseczki. W trakcie egzaminu zdający ma obowiązek 

ponownie zakryć nos i usta kiedy: 

- podchodzi do niego osoba prowadząca egzamin, aby odpowiedzieć na jego pytanie, 

- wychodzi do toalety, 

- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

8. Zdający przychodzi na części pisemne egzaminu z własnym ołówkiem, długopisem , temperówką, 

gumką oraz wodą w przezroczystej, podpisanej butelce. Na egzamin nie przynosimy zbędnych 

rzeczy, a w szczególności telefonów komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych.  

9. Zdający  podczas trwania sesji egzaminacyjnej (przed, w trakcie i po egzaminie oraz w czasie 

przerw) zobowiązani są do przebywania w miejscach do tego wyznaczonych i zachowania między 

sobą dystansu minimum 1,5 m, jak również noszenia maseczek. Dozwolone jest również noszenie 

rękawiczek.  

10. W przypadku egzaminów B2 First, C1 Advanced oraz C2 Proficiency zdający lub ich 

rodzice/opiekunowie prawni zgadzają się na zdjęcie maseczki w celu wykonania zdjęcia, które jest 

wymogiem przystąpienia do egzaminu.  

11. Zdający wchodzący do sali egzaminacyjnej proszeni są o okazanie dokumentu tożsamości w taki 

sposób, aby możliwa była identyfikacja kandydata bez potrzeby dotykania dokumentu.   

12. Przy wejściu do sali egzaminacyjnej na każdą z części pisemnych zdający zobowiązani są do 

dezynfekcji rąk. Dodatkowo przy wejściu do sali na egzamin ustny, zdający oprócz zakrycia nosa i ust, 

zobowiązani są do założenia rękawiczek jednorazowych zapewnionych przez Centrum 

Egzaminacyjne. 

13. W związku z wymogiem wietrzenia sal egzaminacyjnych przed, po, w przerwach i w trakcie 

egzaminu, prosimy aby zadbać o ubiór odpowiedni do warunków pogodowych na zewnątrz, aby,  

szczególnie w przypadku chłodniejszych dni, niższa temperatura panująca w sali egzaminacyjnej przy 

otwartych oknach nie była problemem.  
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„Oświadczenie zdającego/rodzica lub opiekuna prawnego zdającego przystępującego do 

egzaminu w warunkach zagrożenia epidemicznego”. 

 

Egzamin:  ……………….……………………………   w sesji wiosennej 2022 

 

Imię i nazwisko zdającego/ej:  …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że: 

1. Jestem świadoma/y zagrożenia zachorowania na COVID-19  

2. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury, obowiązujące w Centrum Egzaminacyjnym w  trakcie 

epidemii COVID-19 oraz zastosuję się/zdający zastosuje się do nich  w trakcie egzaminu. 

3. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że do egzaminu mogą przystąpić tylko osoby zdrowe, bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak np.: kaszel, gorączka, duszności 

i inne niepokojące objawy chorobowe. 

4. Nie mam/zdający nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w egzaminie oraz 

oświadczam, że świadomie nie miałem/zdający nie miał kontaktu z żadną osobą z objawami 

związanymi z COVID-19 (uporczywy kaszel / grypa / gorączka / duszność) w ciągu ostatnich 14 

dni. 

5. W ciągu ostatnich 14 dni nie wróciłem/am/ zdający nie wrócił z kraju z ograniczeniami 

dotyczącymi podróżowania / izolacji ani nie przebywam na kwarantannie obowiązującej po 

powrocie z zagranicy.  

6. Nie jestem/ zdający nie jest objęty kwarantanną, ani izolacją w warunkach domowych. 

7. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury przed rozpoczęciem egzaminu i akceptuję, że osoby, u 

których urządzenie wykaże temperaturę 37,5 stopni C i więcej nie będą mogły przystąpić do 

egzaminu.   

8. Przyjmuję do wiadomości, że osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu będą stosować 

się do zasad obowiązujących przy przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych.  

9. W związku z powyższym deklaruję, że będę uczestniczył/wyrażam zgodę na uczestnictwo 

niepełnoletniego zdającego w egzaminie na moje własne ryzyko i na moją własną wyłączną 

odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki dla mojego/niepełnoletniego zdającego  

zdrowia i życia spowodowane lub pozostające w związku z epidemią zrzekając się wszelkich 

roszczeń wobec Centrum Egzaminacyjnego CJO International House w Bielsku-Białej jak i osób 

je reprezentujących podczas sesji egzaminacyjnej.   

 

 

………………………………………………. 

Podpis zdającego/rodzica/opiekuna prawnego 

 

Bielsko-Biała, dnia ……………………………….                          


