
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZACHOWANIA PODCZAS EGZAMINU ZAWODOWEGO 

1. Na egzamin może przyjśd wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.   

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu 
egzaminu nie może przyjśd 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. Rodzic/prawny opiekun nie może wejśd z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem 
sytuacji,  kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.   

4. Zdający nie powinni wnosid na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 
telefonów komórkowych, maskotek.   

5. Zdający może pozostawid swoje rzeczy osobiste w przeznaczonym do tego miejscu, 
w workach foliowych, pod nadzorem wyznaczonych osób. Na czas egzaminu jest to 
szatnia naprzeciw gabinetu nauczycieli WF.  

6. Osoby pozostawiające lub odbierające swoje rzeczy zachowują odstępy co najmniej 
1,5 metra oraz mają założone maseczki.   

7. Każdy zdający i członek zespołu nadzorującego ma obowiązek posiadania maseczki 
zakrywającej nos i usta lub przyłbicy oraz zdezynfekowania rąk przy wejściu do szkoły.   

8. Zdający okazuje dowód tożsamości i zajmuje od razu wylosowane miejsce w sali. 

9. Wszelkie czynności formalne (podpisy, przekazanie naklejek z numerami PESEL) będą 
dokonywane w sali egzaminacyjnej, po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających.   

10. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, 
cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczad przyborów od innych zdających.   

11. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieśd własną butelkę 
z wodą.   

12. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do 
więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeśd przyniesione przez siebie 
produkty w przerwie między egzaminami.   

13. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy 
opuścid budynek szkoły albo oczekiwad na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego 
egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeo.   

14. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.   

15. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 
egzaminacyjnych - po zajęciu miejsc przez zdających.   

16. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego 
może poprosid zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego 
tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego 
odstępu).   



17. Zdający są zobowiązani zakrywad usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 
egzaminacyjnej.  

18. Po zajęciu miejsca (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryd usta 
i nos, kiedy:  

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzied na zadane przez niego pytanie 
lub dokonad innych formalności,  

2) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenid rezultat pośredni (w części 
praktycznej EPKwZ), 

3) wychodzi do toalety,  

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

19. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za 
właściwe – mied zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy 
stoliku.   

20. W przypadku części praktycznej EPKwZ egzaminatorzy obserwujący przebieg pracy 
zdających i podchodzący do kolejnych stanowisk egzaminacyjnych muszą podczas 
wykonywania tych czynności mied zakryte usta i nos. 

21. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywad ust i nosa maseczką, 
mogą nosid przyłbicę.   

22. Zdający potwierdzając swoją obecnośd na egzaminie, podpisują się na wykazie, 
korzystając z własnego długopisu.   

23. Zdający może opuścid na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakooczył pracę z arkuszem) 
najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakooczenia pracy 
z arkuszem.  

24. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakooczeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający 
skooczył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali 
egzaminacyjnej.   

25. Po zakooczeniu egzaminu zdający opuszczają salę zgodnie z przygotowanym 
harmonogramem. 

26. Należy unikad tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 
egzaminacyjną, przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakooczeniu. 


