
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH 

W OKRESIE PANDEMII COVID-19
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ W PISZU

OBOWIĄZKI ZDAJĄCYCH

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną. 
2. Zdający, uczestniczący w egzaminie 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 dobrowolnie zdają egzaminy w czasie pandemii. 
4.  Zdający  pełnoletni  odpowiadają  za  stosowanie  do  zasad  reżimu  sanitarnego  w  drodze  na
egzamin, jak i w drodze powrotnej. 
5. Rodzic dobrowolnie decyduje o udziale niepełnoletniego zdającego w egzaminach 
6.  Rodzic,  odpowiada  za  stosowanie  się  do  zasad  reżimu  sanitarnego  przez  swoje  dziecko  
w drodze na egzamin, jak i w drodze powrotnej. 
7. 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 egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po
podejściu  zdających  do  stanowiska  egzaminacyjnego  w  przypadku  EPKwZ  i  EZ.  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). 
8. Zdający stosuje się do zaleceń wydawanych przez władze lokalne i państwowe oraz instytucje
lokalne, instytucje państwowe w tym sanitarno – epidemiologiczne. 
9. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel,
gorączka)  zdający  pozostaje  w  domu  i  zawiadamia  o  tym  fakcie  sekretariat  szkoły,  służby
sanitarne. 
10. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić
przyłbicę  albo,  jeżeli  nie  mogą  również  korzystać  z  przyłbicy,  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 2 m. 
11.  Sytuacja,  w której  dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust  i  nosa,
powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły. 
12.  Do  szkoły  zdający  zgłaszają  się  w terminie  ogłoszonym  przez  dyrektora  szkoły  na  stronie
internetowej, dzienniku VULCAN. 
13.  Zdający  nie  powinni  wnosić  na  teren  szkoły  zbędnych  rzeczy,  w  tym  książek,  telefonów
komórkowych, maskotek. 
14. Do szkoły zdający wchodzą i wychodzą tylko przez wejście dla nich wyznaczone. 
15. Przy wejściu do szkoły obowiązuje zdających zasada dystansu społecznego. 
16. Przy wejściu do szkoły zdający zobowiązani są  BEZWZGLĘDNIE  do odkażania rąk płynem do
dezynfekcji rąk. Zobowiązani są do wejścia w maseczce zasłaniającej twarz. 
17. Zdający nie korzystają z szatni uczniowskich. 
18. Zdający oczekują na wejście tylko przed salą, gdzie na drzwiach umieszczone jest ich nazwisko.
19. Podczas oczekiwania na wejście do sali egzaminacyjnej zdający zachowują dystans społeczny. 



20. Przy wejściu i wyjściu z sali egzaminacyjnej zdający zachowują dystans społeczny/min.1,5m/ 
21. Dystans społeczny obowiązuje również na schodach, korytarzach szkolnych. 
22. 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 
23.  Zdający  korzystają  z  własnych  chusteczek  higienicznych,  pomocy  wymienionych  przez
Dyrektora CKE. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki,
cyrkla, kalkulatora itd. 
24. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających 
25. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 
26.  Zdający  są  zobowiązani  zakrywać  usta  i  nos  do  momentu  zajęcia  miejsca  w  Sali
egzaminacyjnej. 
27.  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). 
28.  Przy  wejściu  do sali  egzaminacyjnej  zdający  podpisuje  wymagane  dokumenty  długopisem
własnym, miejsce zdawania egzaminu w Sali losuje przewodniczący lub członek ZN i przekazuje
zestaw kodów zdającemu. 
29. Zdający zajmuje miejsce zachowując przy przejściach dystans społeczny. 
30.  Zdający  nie  zmieniają  miejsc  ustawienia  stolików,  zachowując  wymagane  odległości.  
W oczekiwaniu na egzamin nie rozmawiają. 
31. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po
zajęciu  miejsc  przez  zdających  lub  po  podejściu  zdających  do  stanowiska  egzaminacyjnego  
w przypadku EPKwZ . 
32. Zdający 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). 
33. 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 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. 
34.  Po  zajęciu  miejsca  w  sali  egzaminacyjnej  (w  trakcie  egzaminu)  zdający  ma  obowiązek
ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 
a.  podchodzi  do niego nauczyciel,  aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie dotyczące
organizacji egzaminu 
b. wychodzi do toalety 
c. po podniesieniu ręki podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części
praktycznej EPKwZ i EZ) 
d.  po  podniesieniu  ręki,  kiedy  kończy  pracę z  arkuszem egzaminacyjnym,  członek  ZN odbiera
arkusz i zdający wychodzi z sali egzaminacyjnej. 
35. Podczas pobytu w salach zdający przestrzegają zasad bezpieczeństwa. 
36. Z procedurami zachowania się podczas egzaminu zapoznaje zdających przewodniczący zespołu
nadzorującego. 
37.  Zdający  -  jedna  osoba  w  maseczce  jednorazowej  pierwszy  w  sali  jest  obecny  przy
rozpakowywaniu  arkuszy  egzaminacyjnych,  odbiera  arkusze  z  przewodniczącym.  Arkusze  po
rozpakowaniu  przy  zdających  są  rozdawane  przez  członków  zespołu  w  sali.  Dowodem
nienaruszenia arkusza jest również nierozerwana banderola. 



38. Zdający nie dotykają arkuszy bez polecenia przewodniczącego zespołu nadzorującego w sali
egzaminacyjnej, wcześniejsze rozerwanie banderoli skutkować będzie unieważnieniem egzaminu. 
39. Zdający stosują się podczas egzaminu bezwzględnie do poleceń przewodniczącego ZN egzamin
40.Zdający po wejściu do sali egzaminacyjnej i otrzymaniu arkusza na polecenie przewodniczącego
zespołu nadzorującego ma obowiązek zapoznać  się  z  informacją na pierwszej  stronie arkusza,
sprawdzić, czy jest on kompletny, tzn. ma wszystkie strony, czy zawiera wszystkie zadania i czy są
one  wyraźnie  wydrukowane  oraz  czy  otrzymał.  Braki  zgłasza  przewodniczącemu  zespołu
nadzorującego egzamin, który wydaje kompletny arkusz z arkuszy rezerwowych. Wymiana arkusza
jest odnotowywana w protokole przebiegu egzaminu, zdający ma obowiązek potwierdzić ją swoim
podpisem. 
41. Zdający jest zobowiązany zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi. 
42. W czasie trwania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie każdy
zdający pracuje przy osobnym stoliku. Odległość miedzy stolikami powinna zapewnić samodzielną
pracę zdających i uwzględniać wytyczne GIS/1.5 m odległości/ 
43.  Egzamin  rozpoczyna się  z  chwilą  zapisania  w widocznym miejscu przez przewodniczącego
zespołu  nadzorującego  godziny  rozpoczęcia  i  zakończenia  pracy  z  arkuszem  egzaminacyjnym.
Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej. 
44.  Podczas  egzaminu zdający  nie opuszcza  sali  egzaminacyjnej.  W szczególnie uzasadnionych
wykluczających  możliwość  kontaktowania  się  zdającego  zdający  wychodzi  z  sali.  W przypadku
konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu
zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty
arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole
przebiegu egzaminu w sali. 
45.  W  przypadku  naruszenia  przepisów  dotyczących  przeprowadzania  egzaminu,  w  tym
stwierdzenia niesamodzielnej  pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu  
z danego przedmiotu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący zespołu
egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa egzamin tego zdającego, unieważnia jego egzamin  
i  nakazuje  opuszczenie  sali  egzaminacyjnej.  Fakt  ten  odnotowuje  w  protokole  przebiegu
egzaminu. Zdający ma prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w kolejnym roku. 
46. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, zakłada
maseczkę  jednorazową,  zgłasza  ukończenie  pracy  przewodniczącemu  zespołu  nadzorującego
przebieg egzaminu przez podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem (po sprawdzeniu przez członka
zespołu nadzorującego poprawności zakodowania arkusza i karty odpowiedzi) wychodzi z sali, nie
zakłócając pracy pozostałym zdającym. 
47.  Po zakończeniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w części  praktycznej  
z wykonaniem, nie wolno wyrobów- efektów końcowych wynosić z sali egzaminacyjnej 
48. Łamanie zasad postępowania dotyczących Covid-19 podczas przebiegu egzaminu, skutkować
będzie unieważnieniem egzaminu. 
49. Zdający przemieszczają się w szkole tylko w niezbędnych sytuacjach – korzystanie z toalety,
odebranie rzeczy osobistych. 
50.  Zdający  po  zakończeniu  egzaminu  natychmiast  wychodzą  ze  szkoły,  cały  czas  zachowując
dystans społeczny, przy wyjściu dezynfekują ręce. 
51. 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. 
52. 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,
jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń. 
53.  W  przypadku  EPKwZ  zdający  nie  mogą  przebywać  w  sali  egzaminacyjnej  podczas  przerw
między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność



przeprowadzenia dezynfekcji  tych miejsc  oraz  – jeżeli  to konieczne –  znajdujących się  w nich
sprzętów. 
54.  Zdający  może  opuścić  na  stałe  salę  egzaminacyjną  (jeżeli  zakończył  pracę  z  arkuszem)
najpóźniej  na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.  
W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę 
z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej 
55.  Po upływie  czasu przeznaczonego na rozwiązywanie  zadań  danej  części  egzaminu zdający
pozostawia  na  stoliku  swój  zamknięty,  poprawnie  zakodowany  arkusz  egzaminacyjny,  zakłada
maseczkę  jednorazową  i  oczekuje  na  zgodę  przewodniczącego  zespołu  nadzorującego  na
opuszczenie sali. 
56. Zdający powinni : 
a) zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra), nie witać się przez podanie ręki, 
b) regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem przez co najmniej 30 sekund według zalecanej
przez SANEPID instrukcji lub zdezynfekować dłonie- środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 
c)  podczas  zdawania  egzaminu  NIE dotykać  dłońmi  okolic  twarzy  zwłaszcza  ust,  nosa  i  oczu,  
a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. 
d)  używać  do  dodatkowej  higieny  rąk  żelu  antybakteryjnego  lub  chusteczek  jednorazowych  
z dodatkiem alkoholu. 
e) unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami (np. przytulanie). 

ŻYCZYMY ZDROWIA I POWODZENIA NA EGZAMINACH !!!


