
WYTYCZNE DLA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO  EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2021 R.

w Zespole Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej 

1.  Na  egzamin  może  przyjść  wyłącznie  osoba  zdrowa  (zdający,  nauczyciel,  inny
pracownik szkoły,  obserwator,  inna osoba biorąca czynny udział  w przeprowadzaniu
egzaminu), bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19. 

2.  Zdający,  nauczyciel  oraz  każda  inna  osoba  uczestnicząca  w  przeprowadzaniu
egzaminu  nie  może  przyjść  na  egzamin,  jeżeli  przebywa  w  domu  z  osobą  na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną
lub izolacją w warunkach domowych. 

3.  Zdający  nie  powinni  wnosić  na  teren  szkoły  zbędnych  rzeczy,  w  tym  książek,
telefonów komórkowych, maskotek. 

4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem
sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy,np. w poruszaniu się

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, 

cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

6.  Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z
wodą. 

7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do
więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie
produkty  w  przerwie  między  egzaminami  (  strefa  ucznia  na  boisku  lub  w  budynku
biblioteki szkolnej max 4 osoby). 

8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy
opuścić  budynek szkoły  albo oczekiwać na terenie szkoły  na rozpoczęcie kolejnego
egzaminu danego dnia, w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły ( strefa ucznia
na boisku lub w budynku biblioteki szkolnej max 4 osoby). 

2. Środki bezpieczeństwa osobistego 

2.1.  Czekając  na  wejście  do  szkoły  albo  sali  egzaminacyjnej,  zdający  zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

2.2.  Na  teren  szkoły  mogą  wejść  wyłącznie  osoby  z  zakrytymi  ustami  i  nosem



(maseczką jedno-  lub  wielorazową,  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  , zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.

Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej 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). 

2.3. Obowiązek zasłaniania ust i  nosa dotyczy również przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego,  członków  zespołu  nadzorującego,  obserwatorów  i  innych  osób
uczestniczących  w  przeprowadzaniu  egzaminu,  np.  specjalistów  z  zakresu
niepełnosprawności, nauczyciel iwspomagających,egzaminatorów,  w każdej sytuacji,
w której w danym pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba.

2.4. Zdający, którzy z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych,
niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust
lub nosa, nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką ani przyłbicą, mogą przystąpić do
egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi
zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi  i  członkami  zespołu
nadzorującego, wynosi 2m.

2.5.Członkowie  zespołu  nadzorującego  oraz  inne  osoby  zaangażowane
wprzeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa za pomocą maseczki, powinni używać przyłbicy.

2.6. Zdający  nie  mogą  przebywać  w  sali  egzaminacyjnej  podczas  przerw  między
poszczególnymi  sesjami  lub  zmianami  egzaminu  ze  względu  na  konieczność
przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz –jeżeli to konieczne –znajdujących się w
nich sprzętów. 

3.Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków,
pomieszczeń 

3.1. Przy wejściu do szkoły wywieszona jest informacja: 

1)  dotyczącą  objawów  zarażenia  koronawirusem  oraz  sposobów  zapobiegania
zakażeniu SARS-CoV-2.

2) zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-
epidemiologicznej 



3) zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego 

4) zawierająca numery telefonów do służb medycznych 

5) zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590). 

3.2.  Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie
alkoholu,  min.  60%)  oraz zamieszczona  informacja  o obligatoryjnym korzystaniu  z
niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. 

3.3. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej, a
obok płynu umieszczona informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 

3.2. W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez
grupę zdających z np.  jednego egzemplarza dokumentacji  technicznej,  tego samego
urządzenia,  obok  materiału/urządzenia,  z  którego  może  korzystać  więcej  niż  jedna
osoba, będzie dozownik z płynem dezynfekcyjnym , który należy koniecznie użyć przed
skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia. 

3.3. Sale egzaminacyjne będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej
więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz
budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu
zdających. 

3.4. Jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe, drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi
wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące
w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią sytuacje,w
których sale  egzaminacyjne  są  wietrzone,  tak  aby nie  tworzyć  przeciągów.Jeżeli  ze
względów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  drzwi  nie  mogą  być  otwarte,  należy
zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.

3.4.  Dla  każdego  zdającego  będzie  zapewnione  miejsce  ,  w  którym  będzie  mógł
zostawić  rzeczy  osobiste  –  (  plecak,  torbę,  kurtkę).  Aby  zminimalizować  możliwość
kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje
rzeczy należy zachowywać odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych
osób, zakrywanie ust i nosa). sala nr 15. 

3.5. Miejsca  dla  członków  zespołu  nadzorującego  również  powinny  zostać
przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz
od pozostałych członków zespołu nadzorującego. Członkowie zespołu nadzorującego
powinni  do  niezbędnego  minimum  ograniczyć  poruszanie  się  po  sali
egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających
w  pozycji  stojącej.Istotne  jest,  aby  zapewnić  miejsca  dla  członków  zespołu
nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym
zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.



3.6.  Na  terenie  szkoły  zostanie  wyznaczone  i  przygotowane  pomieszczenie
(wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie
można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Izolatka –
gabinet pielęgniarki szkolnej. 

3.6. Na terenie szkoły zostanie wyznaczone i przygotowane miejsce wyposażone w płyn
dezynfekujący, w którym osoby przystępujące do dwóch egzaminów jednego dnia będą
mogły,  przy  zachowaniu  odpowiednich  odstępów,  zjeść  przyniesione  przez  siebie
produkty w przerwie między egzaminami, albo poczekać do rozpoczęcia popołudniowej
sesji egzaminacyjnej. ( strefa ucznia na boisku lub w budynku biblioteki szkolnej max 4
osoby). 

4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

4.1. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących
zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

b)  obowiązku  zakrywania  ust  i  nosa  –  w  zakresie  zgodnym  z  powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.

c) 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

d)  konieczności  zachowania  odpowiedniego  dystansu  od  innych  zdających  po
zakończonym egzaminie.

4.2.  Należy  unikać  tworzenia  się  grup  zdających  przed  szkołą  oraz  przed  salą
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

1) zdający przychodzą do szkoły w następującej kolejności: 

- pół  godziny  przed egzaminem np.  o  godzinie  8.30-  osoby  urodzone
między styczniem a czerwcem,

- za dwadzieścia minut pełna godzina np.  godz. 8.40- osoby urodzone



między lipcem a grudniem,

2)  Weryfikacja  danych  (sprawdzenie  listy  obecności  i  losowanie  numerków)
odbywa się na parterze budynku przedmiotów zawodowych) 

3) Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie,
korzystając z własnego długopisu. 

4) okrycia wierzchnie zostają w sali 15 w specjalnie wyznaczonych dla każdego
ucznia miejscach. Każdy uczeń ma do dyspozycji 1 krzesełko. 

4.2. Zdający wychodzą z sal po egzaminie według następującej procedury: 

- w ciszy,
- indywidualnie, 
- nie przeszkadzając i nie kontaktując się z innymi osobami/nie tworząc grup. 

4.3.  Wrażeniami po egzaminie można się dzielić między sobą poza terenem szkoły,
telefonicznie, należy unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. 

4.5.  Zdający  może  opuścić  na  stałe  salę  egzaminacyjną  (jeżeli  zakończył  pracę  z
arkuszem) po wyrażeniu zgody przez przewodniczącego zespołu nadzorującego. 

5.Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu
egzaminacyjnego lub u zdającego 

5.1.Jeżeli  zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy
choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego
informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego ( dyrektora szkoły), który
zapewnia odizolowanie zdającego lub innej  osoby przejawiającej  objawy choroby w
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 1,5  m
odległości od innych osób. Izolatka – gabinet pielęgniarki szkolnej 

5.2.  W  przypadku  wystąpienia  konieczności  odizolowania  członka  zespołu
nadzorującego przejawiającego objawy tożsame z objawami COVID-19 w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego
niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z
którym  ustala  sposób  postępowania.  Przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego
powinien –tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu,
który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to
możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu



w niepełnym  składzie  zespołu  nadzorującego,  jeżeli  nie  stanowi  to  zagrożenia  dla
bezpieczeństwa  zdających  oraz  zapewniony  jest  odpowiedni  nadzór  nad  pracą
zdających.  Informację  o  wystąpieniu  opisanej  sytuacji  odnotowuje  się  w  protokole
przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.

5.4.  W  przypadku  wystąpienia  konieczności  odizolowania  zdającego,  członka
zespołu  nadzorującego  lub  innej  osoby  zaangażowanej  w  przeprowadzanie
egzaminu  przejawiającej  objawy  tożsame  z  objawami  COVID-19 w  odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego
może  podjąć  decyzję  o  przerwaniu  i  unieważnieniu  egzaminu  dla  wszystkich
zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego
oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

5.4.  W  przypadku  egzaminu,  do  którego  przystępują  niepełnoletni  zdający,  PZE
niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w
celu  pilnego  odebrania  go  ze  szkoły,  a  w  razie  pogarszania  się  stanu  zdrowia
zdającego  –  także  pogotowie  ratunkowe.  W  przypadku  zdających  pełnoletnich
przystępujących do egzaminu oraz EZ –PZE w razie pogarszania się stanu zdrowia
zdającego informuje pogotowie ratunkowe.

5.5.  W  przypadku  gdy  stan  zdrowia  nie  wymaga  interwencji  zespołu  ratownictwa
medycznego,  zdający  powinien  udać  się  do  domu  transportem  indywidualnym,
pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

5.6. w przypadku wystąpienia  u zdającego lub  członka zespołu  nadzorującego,  lub
innej  osoby biorącej bezpośredni  udział  w przeprowadzaniu egzaminu na danej  sali
egzaminacyjnej  niepokojących  objawów  sugerujących  zakażenie  koronawirusem,
należy  niezwłocznie  przerwać  egzamin  tego  zdającego  oraz  wdrożyć  procedurę
opisaną powyżej.

Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz
Ministra  Zdrowia  (www.gov.pl/web/koronawirus),  a  także  obowiązujących  przepisów
prawa.


