
 

 

 

 

 

 

 

Wytyczne dla zdających dotyczące egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2022 r. 

Sekcja 1.  

Zasady ogólne: 

 

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

zbieżnych z COVID-19. 

1.2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  

w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam 

jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

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

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

1.4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

1) zdający 

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu,  

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

dezynfekcję, obsługę szatni itp., 

4) uczniowie innych klas, mający zajęcia edukacyjne w dniu przeprowadzania 

egzaminu, 

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

konieczność. 

1.5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

telefonów komórkowych, maskotek.  

1.6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych długopisów z czarnym 

wkładem (co najmniej jeden zapas), linijki, cyrkla. Zdający nie mogą pożyczać 

przyborów od innych zdających. Szkoła zapewnia zdezynfekowane kalkulatory. 
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1.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę 

z wodą (do 0,75 l.). 

1.8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.  

Sekcja 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. 

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  

z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. 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. 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 nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego 

pytanie, 

2) wychodzi do toalety, 

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

2.4. 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 lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc 

albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób 

zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali). 

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

maseczką, mogą nosić przyłbicę. 

2.6. Losowanie numerów stolików na egzaminie przeprowadza przewodniczący 

zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności 

zdającego. 
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Sekcja 3.  

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, 

pomieszczeń 

3.1. 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 wietrzenie spowoduje 

przeciąg. 

3.2. Dla każdego zdającego, który nie posiada dostępu do szafki szkolnej, będzie 

zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, 

torbę, kurtkę, telefon itp. Dla zdających będą przygotowane foliowe worki, 

w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod zamknięciem.  

 

Sekcja 4.  

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu: 

 

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

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu - 

wrażeniami po egzaminie dzielimy się między sobą z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie itp. 

4.2. Harmonogram wejść do szkoły uczniów z poszczególnych klas w dniu egzaminu:  

 

5. data godzina 
przyjścia na 

egzamin 

klasa sala 
egzaminacyjna 

liczba 
uczniów 

droga wejścia 
do i wyjścia 

ze szkoły 

10.01.2022 12.30 
IV c 

(TG.13, 
TG.15) 

 
sala 

konferencyjna 
31 

wejście do 
nowego 

budynku pod 
łącznikiem 

10.01.2021 12.20 
IV b, d  

(AU. 32) 
 

aula 
48 

główne 
wejście do 
starego 
budynku 

11.01.2022 11.30 
IV e  

(AU. 30) 
117 33 

środkowe 
wejście do 
nowego 
budynku* 

11.01.2022 11.30 
IV d (AU. 

30) 
30 10 

główne 
wejście do 
starego 
budynku 

11.01.2022 11.30 
IV a (AU. 

36) 
36 27 

główne 
wejście do 
starego 
budynku 
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11.01.2022 11.30 
IV c (TG. 

13, TG. 15) 
sala 

konferencyjna 
31 

wejście do 
nowego 

budynku pod 
łącznikiem 

11.01.2022 11.20 
IV b, IV d 
(AU. 32) 

aula 48 

główne 
wejście do 
starego 
budynku 

13.01.2022 14.30 
AU. 30 – 
1/3 IV e 

118 11 

wejście do 
nowego 

budynku pod 
łącznikiem 

14.01.2022 8.30 
AU. 30 - 
1/3 IV e 

22 11 

główne 
wejście do 
starego 
budynku 

14.01.2022 14.30 
AU. 30 - 
1/3 IV e 

118 11 

wejście do 
nowego 

budynku pod 
łącznikiem 

14.01.2022 14.30 
AU. 30 – ½ 

IV d 
118 10 

główne 
wejście do 
nowego 
budynku* 

18.01.2022 8.30 
AU. 36 – ½  

IV a 
121 12 

wejście do 
nowego 

budynku pod 
łącznikiem 

18.01.2022 14.30 
AU. 36 – ½  

IV a 
121 15 

wejście do 
nowego 

budynku pod 
łącznikiem 

 

*wejście na środku dłuższej krawędzi budynku 

 

5.1. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie 

zdających, korzystając z własnego długopisu. 

6.  

Sekcja 5.  

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u zdającego 

 

 

5.1 Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu 

nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie 

zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym 

pomieszczeniu. 

 

 


