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Drodzy Rodzice dzieci zdających egzaminy YLE 
 
 
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Waszych dzieci oraz w świetle obecnie obowiązujących 
przepisów sanitarnych związanych z COVID-19, dokładamy wszelkich starań, aby egzaminy 
przeprowadzane przez British Council spełniały najwyższe standardy obsługi klienta. W związku 
z tym wdrożone zostały poniższe obostrzenia: 

 

 Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa; osoby o symptomach 
chorobowych sugerujących objawy grypopodobne, odbywające kwartantannę lub 
które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobami z podejrzeniem COVID-19, 
proszone są o nieprzychodzenie na egzamin i o poinfomowanie o tym fakcie centrum 
egzaminacyjne; w tej sytuacji zaproponujemy Państwu bezpłatny transfer na inny 
termin egzaminu; 
 

 Przed egzaminem będą Państwo poproszeni o podpisanie oświadczenia o stanie 
zdrowia dziecka, pozwalającym na podjęcie egzaminu; tekst deklaracji znajduje się 
w załączniku tej wiadomości. Warunkiem przystąpienia dziecka do egzaminu YLE 
jest przesłanie uzupełnionej deklaracji. Uprzejmie prosimy o przesłanie deklaracji 
w wyznaczonym okresie: poniedziałek 15/06 – czwartek 18/06 na adres: 
centrum.brytyjskie@umcs.lublin.pl  

 

 Prosimy o punktualne przybycie na egzamin. W celu zapewnienia maksymalnego 
bezpieczeństwa dzieci proszone są o przybycie na wyznaczoną godzinę do punktu 
zbiórki, z którego zostaną odebrane przez osobę z obsługi egzaminu. Prosimy, aby 
każde dziecko przybyło tylko z jednym opiekunem. Punkt zbiórki przed egzaminem 
to: wejście do szkoły im S.F. Klonowica. 

 

 W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, płynności przebiegu egzaminu 
w warunkach reżimu sanitarnego oraz zminimalizowania przepływu osób, dziecko 
może zostać odebrane dopiero po części ustnej egzaminu. Od momentu przejęcia 
dziecka przez osobę z obsługi przed rozpoczęciem egzaminu do jego przekaznia 
rodzicom po egzaminie ustnym, dziecko znajduję sie pod opieką British Counil. 
Opiekunowie dzieci nie będą wpuszczani na teren egzaminacyjny. 

 

 Po zakończonej części ustnej egzaminu, dziecko zostanie przyprowadzone przez 
osobę z obsługi egzaminu ponownie do punktu zbiórki: wejścia do szkoły 

 

 Opiekun proszony jest o przybycie do punktu zbiórki ok. 5 minut przed planowaną 
godziną zakończenia egzaminu ustnego dziecka. Prosimy o nieprzybywanie wcześniej 
w celu uniknięcia zatłoczenia punktu zbiórki. 

 

 Po egzaminie dziecko może zostać odebrane wyłącznie przez osobę wskazaną 
w deklaracji odbioru (w złączniku). Prosimy o przesłanie uzupełnej deklaracji 
do czwartku 18/06 na adres: centrum.brytyjskie@umcs.lublin.pl 
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 Sale, w których będą się odbywały egzaminy pisemne oraz ustne będą 
zdezynfekowane; 

 

 W sali egzaminacyjnej do dyspozycji dzieci będzie znajdował się płyn do dezynfekcji 
rąk.  

 

 Zarówno kandydaci, jak i pracownicy są zobowiązani do mycia i dezynfekcji rąk 

za każdym razem, gdy wchodzą do sali egzaminacyjnej i po każdym kontakcie 

z powierzchniami lub przedmiotami, których mogły dotykać inne osoby; 

 

 W salach egzaminacyjnych będzie zapewniony odstęp: 1,5 m pomiędzy kandydatami; 
 

 Na egzaminie prosimy o korzystanie z własnych przyborów piśmienniczych: ołówek, 
długopis, kredki, gumka, temperówka; zdający nie mogą pożyczać przyborów 
od innych kandydatów; 

 

 Prosimy o zabranie ze sobą na egzamin: obowiązkowo maseczki ochronnej/przyłbicy 
i opcjonalnie: płynu do dezynfekcji, rękawiczek ochronnych; 
 

 Członkowie komisji egzaminacyjnej będą zasłaniać usta i nos maseczką/przyłbicą 
podczas trwania egzaminu; 

 

 Rzeczy osobiste (torby, torebki) oraz okrycia wierzchnie będą zdeponowane 
w plastikowych workach pod stołem, natomiast telefony komórkowe będą 
przechowywane poza salą egzaminacyjną; 

 

 Uczestnicy egzaminu zobowiązani zachować bezpieczny odstęp  co najmniej 1,5 m 
od innych osób (kandydatów, członków komisji egzaminacyjnej, gości hotelowych, 
personelu obiektu, itp) : 
  
 przemieszczając się na terenie obiektu, w którym będzie się odbywał egzamin 

(korytarz, winda, restauracja, itp.); 

 czekając na wejście do sali egzaminacyjnej; 
 
 w toaletach; 

  
 przemieszczając się w sali egzaminacyjnej; 

 

 Prosimy, aby dzieci przyszły na egzamin we własnych maseczkach ochronnych (lub 
przyłbicach - w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych 
nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Na egzaminie ustnym obowiązuje nakaz 
używania maseczki podczas całego egzaminu; na egzaminie pisemnym należy mieć 
na twarzy maseczkę do momentu zajęcia przypisanego miejsca; 
 

 Zakrywanie nosa i ust maseczką obowiązuje od momentu wejścia do obiektu, 
w którym odbywa się egzamin pisemny, do momentu zajęcia przypisanego miejsca 
w sali egzaminacyjnej. 
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 Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu pisemnego), dziecko 
ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

 
 podchodzi do niego/niej członek komisji egzaminacyjnej, aby odpowiedzieć 

na zadane przez niego pytanie lub zebrać materiały egzaminacyjne; 
 

 wychodzi do toalety; 
 
 

 Podczas wpuszczania kandydatów do sali egzaminacyjnej dziecko może zostać 
poproszone przez członka komisji egzaminacyjnej o chwilowe odsłonięcie twarzy 
w celu zweryfikowania tożsamości; 
 

 Podczas przerw oraz w oczekiwaniu na część ustną egzaminu, dziecko będzie 
pozostawać w sali egzaminacyjnej na przypisanym miejscu. W tym czasie dziecko 
może wykonywać czynności pozaegzaminacyjne: rysować, czytać swoją książkę, 
rozmawiać z innymi dziećmi zachowując zalecany dystans, etc.  

 

 Jeśli w ciągu 14 dni od terminu egzaminu dziecko wykaże symptomy COVID-19, 
zgodnie z regulacjami rządowymi prosimy o kontakt z Inspektoratem Sanitarnym  
i o poinformowanie o udziale w egzaminie. Dzięki temu inni kandydaci biorący udział 
w egzaminie zostaną jak naszybciej powiadomieni i odpowiednie zostaną podjęte. 

 

 


