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Od poniedziałku, 25 maja można wypełnić elektronicznie wniosek w systemie.

adres strony do logowania dla Kandydatów:

https://warszawa-dwujezyczne.pzo.edu.pl/duo-parents/main.action

Loginem do rejestracji wniosku jest PESEL kandydata.

Logować można się do 2 czerwca do godziny 15.00.

Wnioski należy dostarczyć do 3 czerwca do godz. 15.00.

UWAGA: w związku z sytuacją epidemiczną w kraju w celu złożenia podpisanego 

przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku będzie można skorzystać z dwóch 

sposobów:

1. Wysłanie skanu/zdjęcia wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na 

adres szkoły pierwszego wyboru. Adresy mailowe i numery telefonów szkół można 

znaleźć na stronach szkół, w systemie lub na stronie Biura 

Edukacji www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i 

placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do szkoły pierwszego wyboru.

W szkołach zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji 

rąk, ograniczony kontakt z pracownikami (na teren szkoły wchodzimy w 

maseczkach/przyłbicach), zachowanie odpowiedniego – 2 metrowego dystansu 

między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie 

telefonicznie i mailowo.

https://warszawa-dwujezyczne.pzo.edu.pl/duo-parents/main.action
http://www.edukacja.warszawa.pl/
https://www.edukacja.warszawa.pl/edukacja-warszawska


Sprawdzian kompetencji językowych

• zgodnie z harmonogramem w dniu 5 czerwca 

br. (tj. piątek) kandydaci do klas VII 

dwujęzycznych zobowiązani są zgłosić się na 

sprawdzian predyspozycji językowych, do 

szkoły pierwszego wyboru.



Sprawdzian kompetencji językowych

• Jednocześnie w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa, kandydaci, których nazwiska 

rozpoczynają się na litery od A do M zgłoszą 

się do Szkoły 5 czerwca o godzinie 

8.30 natomiast kandydaci, których nazwiska 

rozpoczynają się na litery od N do Ż zgłoszą 

się do Szkoły 5 czerwca o godzinie 9.30.



Sprawdzian kompetencji językowych

W związku z brakiem wydanych odrębnych zaleceń 
GIS, MZ i MEN, Biuro Edukacji zwróciło się do 
Ministerstwa Edukacji z zapytaniem o wytyczne 
do przeprowadzenia tego sprawdzianu. Resort 
edukacji udzielił odpowiedzi, że „należy 
zastosować analogiczne zasady sanitarne jak w 
przypadku organizowanych matur”. W związku z 
powyższym przesyłam link wytycznych 
opublikowanych na stronie MEN pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-
i-men

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men


POMOCE DYDAKTYCZNE

C O   uczeń  M O Ż E   M I E Ć na sprawdzianie ?

Uczeń przynosi ze sobą 

wyłącznie przybory do pisania: 

pióro lub długopis z czarnym tuszem, ewentualnie 

chusteczki higieniczne



C O   UCZEŃ MOŻE  M I E Ć  ?

Uczeń może wnieść 

do sali małą butelkę wody. W tym roku szkolnym, szkoła nie 

zapewnia butelek z wodą.

Podczas pracy z arkuszem

butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, 

aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. 



WAŻNE !

Zdający powinni mieć przy sobie dokument 

stwierdzający tożsamość 

(np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. 



COVID - 19

• Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu 

sprawdzianu

• Na sprawdzian może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, 

inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną.

• Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu 

sprawdzianu nie może przyjść na sprawdzian, jeżeli przebywa w domu z osobą 

na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta 

kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

• Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z 

wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

• {…}



COVID - 19

• Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, 

w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

• Na sprawdzianie każdy zdający korzysta z własnych 

przyborów piśmienniczych,, {…}. Jeżeli szkoła zdecyduje 

o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych {…} 

rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja 

(por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, 

których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. 

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

• Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na sprawdzian można 

przynieść własną butelkę z wodą.



COVID - 19
• Środki bezpieczeństwa osobistego
• Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 

odstęp 
(co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

• Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 
jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, 
które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie 
ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których odbywa się 
sprawdzian, po zajęciu miejsc przez zdających {…}. Podczas wpuszczania uczniów do 
sali członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie 
twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co 
najmniej 1,5-metrowego odstępu).

• Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w Sali, w 
której odbywa się sprawdzian. 

• Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie sprawdzianu) zdający ma obowiązek ponownie 
zakryć usta i nos, kiedy:

• podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

• wychodzi do toalety

• kończy pracę i wychodzi z sali.



COVID - 19
• Członkowie zespołu nadzorującego podczas poruszania się po Sali, w której 

odbywa się sprawdzian, powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić 

twarz, kiedy obserwują przebieg sprawdzianu, siedząc albo stojąc, przy 

zachowaniu niezbędnego odstępu.

• Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli 

uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie sprawdzianu, nawet 

po zajęciu miejsca przy stoliku {…} (w przypadku zdających) lub kiedy 

obserwują przebieg sprawdzianu, siedząc albo stojąc.

• Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa 

maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z 

przyłbicy, przystąpić do sprawdzianu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W 

takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy 

samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, 

wynosi 2 m.

• Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może 

zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie 

później niż do 29 maja 2020 r.



COVID - 19
• Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

• Przed rozpoczęciem sprawdzianu należy poinformować zdających o 

obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

• zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

• obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego 

z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po 

zakończeniu pracy z arkuszem.

• niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 

przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy 

zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

• konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po 

zakończonym sprawdzianie.

• Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem sprawdzianu oraz po jego zakończeniu. 



COVID - 19

• Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu sprawdzianu :

• poinstruować zdających, aby wrażeniami po sprawdzianie 

dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali 

spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

• O przyjętych rozwiązaniach należy poinformować zdających, 

a w przypadku zdających niepełnoletnich – również ich 

rodziców/prawnych opiekunów, z odpowiednim 

wyprzedzeniem



Małgorzata Żdan

Opracowała na podstawie 

zaleceń GIS, MZ i MEN


