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WYTYCZNE DLA OSÓB PRZYSTEPUJĄCYCH DO EGZAMINU 

POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI ZIMA 2022 R.  

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ORNONTOWICACH 

I. OBECNOŚĆ NA EGZAMINIE I PRZYBORY PODCZAS EGZAMINU 

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, 

obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzenie egzaminu 

- bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca  

w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, gdy został na niego 

nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

3.  Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba 

zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane 

procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa 

w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie pod warunkiem uzyskania 

przez tę osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-

CoV-2 wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby 

prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią 

zamieszkującej. 

4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

1) zdający, 

2) 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, 

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję, obsługę szatni itp., 

4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania 

z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu , 

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, 

w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki 

sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub 

jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów. 
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5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

telefonów komórkowych. Dodatkowe rzeczy (p. klucze/karta do samochodu) 

zapakowane w szczelnym opakowaniu, opisanym imieniem i nazwiskiem, należy 

oddać w dniu egzaminu pracownikowi szkoły podczas wejścia na teren szkoły. 

Pozostawione rzeczy będzie można odebrać podczas wyjścia z budynku szkoły. 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przy wejściu do 

szkoły. 

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, 

linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający są zobowiązani do zapoznania się 

z komunikatem Dyrektora CKE w sprawie wykazu materiałów i przyborów 

pomocniczych, z którym mogą korzystać podczas egzaminów. Szczegółowe 

informacje są dostępne na stronie  

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-

2017/harmonogram-komunikaty-i-informacje/ 

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną, małą butelkę 

z wodą. 

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.  

9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą spożyć 

przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w wyznaczonym 

pomieszczeniu, tj. szkolnej stołówce. 

 

II. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO 

 

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- 

lub wielorazową). 

2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.  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. 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). 
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3. 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, kiedy: 

1) podchodzi do niego członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na 

zadane przez niego pytanie, 

2) wychodzi do toalety, 

3) podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat 

pośredni (w części praktycznej EPKwZ), 

4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

4. 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). 

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

maseczką, z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, 

niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub 

odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych 

układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością 

oddechową lub krążenia, 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. 

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, 

którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa 

 

1) Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać  

ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później  

niż do na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu. 

 

2) Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji 

egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji 

egzaminacyjnej. 
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6. 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. 

 

III. ŚRODKI  BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ 

PRZESTRZENI, BUDYNKOW I POMIESZCZEŃ 

1. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest 

korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza 

dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, z którego może korzystać 

więcej niż jedna osoba, obok słownika / urządzenia zostanie ustawiony dozownik 

z płynem dezynfekcyjnym. Zdający są zobowiązani do skorzystania z niego 

przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego / urządzenia. 

 

IV.  DODATKOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W DNIU EGZAMINU 

 

1. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego 

informuje zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede 

wszystkim: 

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, 

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego 

z osobą zaangażowaną w przeprowadzenie egzaminu, wyjścia do toalety lub 

wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym, 

3) 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, 

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po 

zakończonym egzaminie. 

2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  

W tym celu: 

1) zdający powinni stawić się w szkole na minimum 30 min. przed godziną rozpoczęcia 

egzaminu, 

2) w przypadku egzaminu praktycznego żaden zdający nie opuszcza sali 

egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia 

egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin 
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rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności 

zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi), 

3) zdający nie gromadzą się przed szkołą, aby omówić egzamin. 

3. Wrażeniami po egzaminie zdający mogą się dzielić się między sobą 

z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, 

ale zdecydowanie należy unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. 

4. W przypadku EPKwZ zdający potwierdzają swoją obecność  

na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu. 

 


