
Załącznik Nr 3 

   

Procedury bezpieczeństwa podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w ZS Nr 1 w Bochni 

podczas sesji zimowej styczeń – luty 2021 r. 

   1.Na  egzamin  w  szkole  może  przyjść  wyłącznie  osoba  zdrowa  (absolwent,  abiturient,  uczeń  przystępujący  do 

egzaminu,  nauczyciel),  bez  objawów  chorobowych  sugerujących  chorobę  zakaźną  (kaszel,  katar,  podwyższona 

temperatura, wymioty, itp.). Nie może być to osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.  

  

2.Podczas  egzaminu  w  szkole  mogą  przebywać wyłącznie:  zdający  osoby  zaangażowane  w  przeprowadzanie 

egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, 

którym  przyznano  dostosowanie  warunków  lub  formy  przeprowadzania  egzaminu,  osoby  wyznaczone  do 

przygotowania  i obsługi oraz obsługujące  sprzęt  i urządzenia wykorzystywane w  czasie egzaminu  (np. komputery, 

sprzęt medyczny), asystenci  techniczni, administratorzy  itp. oraz  inni pracownicy  szkoły, w  tym odpowiedzialni  za 

utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp. 

3.Uczniowie poszczególnych klas stawiają się w szkole godzinę przed wyznaczonym terminem w harmonogramie na 

poszczególne dni, z długopisem z czarnym tuszem/piórem z czarnym atramentem oraz własnymi przyborami zgodnie 

z komunikatem Dyrektora CKE. 

4.Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy 

będą mogli,  nawet  w  dniu  egzaminu,  zastąpić  osoby,  które  z  uzasadnionych  powodów,  w  tym  ze  względu  na 

chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu 

 

5.Niedozwolone  jest przebywanie na terenie szkoły osób  innych niż wyżej wymienione, w  tym rodziców/prawnych 

opiekunów  uczniów  (z  wyjątkiem  sytuacji,  gdy  zdający  wymaga  pomocy,  np.  w  poruszaniu  się)  lub  zgodę  na 

przebywanie w szkole wyraził dyrektor szkoły.  

 

6.Wszystkie wymienione osoby korzystają tylko z wejścia głównego do szkoły lub innego wskazanego dla danej grupy 

zdających.  Czekając  na wejście  do  szkoły  albo  sali,  zachowują  odpowiedni  odstęp  (co  najmniej 1,5 m)  oraz mają 

zakryte  usta  i  nos. 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). 

 

7.Osoby przystępujące do egzaminu nie powinny wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych,  maskotek,  powinni  korzystać  tylko  z  przyrządów  do  pisania,  rysowania  i  innych  materiałów 

pomocniczych  wymienionych  w  komunikacie  dyrektora  CKE.  Na  egzaminie  każdy  zdający  korzysta  z  własnych 

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



8.Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Na  terenie szkoły nie ma 

możliwości zapewnienia posiłków. 

9.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 możliwe jest wejście bez podanych osłon ust i nosa.  

 

10.Wszystkie  osoby  wchodzące  do  szkoły  muszą  bezwzględnie  zdezynfekować  ręce  płynem  do  dezynfekcji  rąk 

(środek  na  bazie  alkoholu,  min.  60%)  umieszczonym  przy  wejściu.  Powinny  wyrazić  zgodę  na  poddanie  się 

anonimowemu pomiarowi temperatury.  

11.Abiturienci  są  zobowiązani  udać  się  do  szatni,  pozostawić  tam  wierzchnie  okrycie,  torebki,  telefony  i  inne 

przedmioty,  których  nie  wolno  wnosić  na  salę  egzaminacyjną.  Przedmioty  te  powinny  być  umieszczone 

w przeźroczystym worku foliowym. 

12.Po wyjściu z szatni abiturienci udają się do sali najkrótszą drogą z zakrytymi ustami i nosem do momentu zajęcia 

miejsca w  sali.  Po  zajęciu miejsca w  sali  nie  przemieszczają  się  po  niej  bez  zgody  nauczyciela,  jeśli  ją  uzyskują 

zachowują dystans min. 1,5 m od innych osób. 

13.Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca 

w sali egzaminacyjnej  (w  trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta  i nos, gdy: podchodzi do 

niego  nauczyciel,  aby  odpowiedzieć  na  zadane  przez  niego  pytanie,  wychodzi  do  toalety,  podchodzi  do  niego 

egzaminator, aby ocenić  rezultat pośredni  (w części praktycznej egzaminu zawodowego), kończy pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

14.Przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego,  członkowie  zespołu  nadzorującego,  obserwatorzy  i  inne  osoby 

uczestniczące  w  przeprowadzaniu  egzaminu,  np.  specjaliści  z  zakresu  niepełnosprawności,  nauczyciele 

wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, 

kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu. 

 

15.Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i 

nos  w  trakcie  egzaminu,  nawet  po  zajęciu  miejsca  przy  stoliku  /  stanowisku  egzaminacyjnym  (w  przypadku 

zdających)  lub  kiedy  obserwują  przebieg  egzaminu,  siedząc  albo  stojąc  (w  przypadku  członków  zespołu 

nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali). 

16.W przypadku części praktycznej EPKwZ egzaminatorzy obserwujący przebieg pracy zdających  i podchodzący do 

kolejnych stanowisk egzaminacyjnych muszą podczas wykonywania tych czynności mieć zakryte usta i nos. 

17.O  obowiązku  zakrywania  ust  i  nosa w  sali  decyduje  Przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego,  stosownie  do 

obowiązujących w  danym momencie wytycznych GIS. W  przypadku  EPKwZ wymagających  korzystania  ze  sprzętu 

technicznego obowiązuje używanie rękawiczek ochronnych. 



18.Zdający, którzy  ze względów  zdrowotnych nie mogą  zakrywać ust  i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, 

jeżeli  nie  mogą  również  korzystać  z  przyłbicy,  po  wcześniejszym  zgłoszeniu  tego  PZE,  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 2 m. 

19.Po  zakończonym  egzaminie  sprzęty  szkolne  w  sali  zostają  oczyszczone  i  zdezynfekowane,  a  upoważniony 

pracownik  szkoły  monitoruje  i  pisemnie  potwierdza  przeprowadzenie  odkażania.  Ławki  oraz  krzesła  w  sali 

egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie.  

20.Dezynfekować  należy  również:  klawiatury,  myszki  i  monitory  dotykowe  albo  laptopy  wykorzystywane  do 

przeprowadzenia EM z informatyki oraz części pisemnej EPKwZ przy komputerze sprzęt i urządzenia wykorzystywane 

przez zdających podczas przeprowadzania części praktycznej EPKwZ ; sprzęt i urządzenia, z których podczas egzaminu 

korzysta kilkoro zdających, powinien być dezynfekowany również w trakcie egzaminu sprzęt (komputery, klawiatury, 

dodatkowy  osprzęt,  np.  słuchawki  –  jeżeli  zapewnia  je  szkoła,  urządzenia  rejestrujące  dźwięk  podczas  egzaminu, 

odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia EM z języka obcego nowożytnego oraz kalkulatory na EM 

z matematyki, biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, chemii, fizyki oraz części pisemnej i praktycznej EPKwZ we 

właściwych  kwalifikacjach  –  jeżeli  szkoła  zapewnia  taki  sprzęt  przybory  piśmiennicze,  jeżeli  szkoła  zdecyduje  się 

zapewnić  takie  materiały  dla  zdających,  którzy  zapomnieli  przynieść  je  na  egzamin,  z  wyjątkiem  materiałów 

jednorazowych, których zdający nie zwracają. 

21. 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 odpowiednie działania.  

22.W  razie  wystąpienia  objawów  chorobowych  uczestnik  egzaminu  podlega  odizolowaniu  w  odrębnym 

pomieszczeniu  (sala 10A  i G5). Nauczyciel  zawiadamia o  fakcie  rodzica/prawnego opiekuna oraz dyrektora  szkoły 

i stosownie do sytuacji podejmują dalsze działania konieczne (przewiezienie do domu i izolacja, powiadomienie służb 

sanitarnych, itp. 

23. 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. 

24.  Zdający  po  opuszczeniu  sali  udają  się  do  szatni  i  opuszczają  teren  szkoły  oraz  obejścia  szkolnego.  Swoimi 

wrażeniami dzielą się za pomocą sprzętu multimedialnego i komunikatorów nie gromadząc się przed szkołą. 

25. Osoby  przystępujące  do  dwóch  egzaminów  jednego  dnia  mogą  w  przerwie  między  egzaminami  spożywać 

w świetlicy szkolnej  (do 40 osób) przyniesione przez siebie produkty, albo poczekać do rozpoczęcia popołudniowej 

sesji egzaminacyjnej. Jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe, oczekujący na egzamin mogą przebywać przed szkołą 

lub na boisku szkolnym. W każdym przypadku zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m). 

 


