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1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Zdający są zobowiązani stawić się na egzamin co najmniej na 1 godzinę przed 

rozpoczęciem egzaminu. 

3. Podczas egzaminu, zdający wykorzystują, zgodnie z przydziałem następujące wejścia: 

08 czerwca 2021r. – egzamin pisemny: 

 Wejście główne – zdający w pracowniach 004, 109 

22 czerwca 2021r. – egzamin pisemny: 

 Wejście główne – zdający w pracowniach 004, 005, 201 

 Wejście od strony boiska – zdający w pracowniach 016, 109, 213 oraz sala 110 

W pozostałe dni egzaminów wejście główne 

Zalecenie: przed egzaminem zdający oczekują przed właściwym wejściem do szkoły - wejście 

na teren szkoły odbędzie się tylko pod nadzorem wyznaczonej osoby. 

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

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

5. Podczas oczekiwania na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej i po zakończeniu 

egzaminu zabrania się  tworzenia grup zdających, przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną. 

6. Zdający musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL. 

7. Los z numerem stanowiska egzaminacyjnego dla zdającego losuje w obecności 

zdającego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego. 

8. Zdający potwierdza swoją obecność na egzaminie, podpisując się na wykazie, 

korzystając ze swojego długopisu.  

9. Szkoła nie zapewnia zdającym, którzy zapomnieli przynieść, przyborów 

piśmienniczych 

10. Na teren szkoły oraz salę egzaminacyjną nie wolno wnosić telefonu komórkowego 

i innych urządzeń telekomunikacyjnych oraz innych zbędnych rzeczy np. torebki, 

maskotki, kurtki itp. 



11. W trakcie trwania egzaminu: 

a. Zdający nie może kontaktować się z innymi zdającymi 

b. Zdający nie może dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, 

a także musi przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu 

i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką 

12. W szkole nie będzie szatni, a więc nie można wnosić na teren szkoły torebek 

i okryć wierzchnich. 

13. Zdający, muszą wnieść do sali egzaminacyjnej: 

a. Własne 2 długopisy z czarnym wkładem, 

b. Własne inne przybory wynikające z komunikatu dyrektora CKE  

na poszczególne egzaminy np.: kalkulator itp. 

c. Maseczkę ochronną,  

d. Butelkę z wodą (nieobowiązkowa) do 1 l (butelka musi być ustawiona 

na podłodze obok stolika) 

14. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

15. Zdający mają obowiązek zakładania maseczek w następujących sytuacjach: 

a. W trakcie wchodzenia na egzamin zawodowy i wychodzenia z egzaminu; 

b. W sali egzaminacyjnej w sytuacji, gdy proszą członka ZN o pomoc; 

16. Zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, 

katar lub łzawienie, jest zobowiązany poinformować o tym przewodniczącego ZN , a 

ten informuje o tym pozostałych członków zespołu. 

17. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:  

a. zdający  

b. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów 

nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, osoby wyznaczone do 

przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane 

w czasie egzaminu (np. komputery), asystenci techniczni oraz operatorzy 

egzaminu 

c. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję 

18. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wymienione w 

punkcie 17.  

19. 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 



20. 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 

21. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających 

22. 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). 

23. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, 

obserwatorzy, 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. 

24. Przy wejściach do szkoły zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja 

nt. prawidłowego sposobu  dezynfekcji rąk. 

25. Ławki w salach egzaminacyjnych ustawione są tak, aby pomiędzy zdającymi 

zachowany był bezpieczny odstęp w każdym kierunku. W przypadku egzaminów 

odbywających się na tym samym stanowisku, po każdej zmianie nastąpi dezynfekcja 

stanowiska i jego wyposażenia. 

26. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą  otwarte, tak aby zdający 

oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. 

27. Przewodniczący ZN wietrzy salę egzaminacyjną przed wpuszczeniem do niej 

zdających  i mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala 

oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas).   

28. Zapewniona zostanie bieżąca dezynfekcja toalet. 

29. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej będą  dezynfekowane przed i po każdym 

egzaminie. 

30. Na terenie szkoły zostanie wyznaczone miejsce, w którym będzie można odizolować 

osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

a. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu 

nadzorującego przejawiającego objawy choroby 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. 

b. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka 

zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie 

egzaminu przejawiającej objawy choroby 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. 

31. Członkowie zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela zdających  odbierają 

arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w rękawiczkach i 

maseczkach.  

32. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone 

rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos. 

 

 

 


