Procedura zachowania bezpieczeństwa podczas egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie w sesji lato 2020
1) Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2) Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu 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) Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły z wyjątkiem sytuacji, kiedy wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4) Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
5) Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
telefonów komórkowych, maskotek.
6) Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i innych
przyborów zgodnych z komunikatem Dyrektora CKE tj.
Etap pisemny:
- długopis (czarny) oraz kalkulator prosty
Etap praktyczny:
- A.30, A.31, A.32 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
- A.35, A.36 – kalkulator prosty
- AU.22, AU.35 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
7) Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających
8) Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie,
korzystając z własnego długopisu.
9) 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, zdający będą mogli przebywać w wyznaczonych przez szkołę
miejscach z zapewnieniem odpowiedniej przestrzeni. Osoby przystępujące do dwóch
egzaminów jednego dnia będą mogły, przy zachowaniu odpowiednich odstępów, zjeść
przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami, albo poczekać do
kolejnego. Jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe, przestrzeń ta zostanie
zorganizowana na świeżym powietrzu, np. na boisku szkolnym.
10) Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
11) 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:
- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
- wychodzi do toalety
- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej
8) 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.
9) 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.
10) Członkowie zespołu nadzorującego, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą
zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać
przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.
11) Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między
poszczególnymi zakresami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia
dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
12) Przy wejściu do szkoły jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja
o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren
szkoły.
13) Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny przed każdą salą egzaminacyjną.
14) Ławki w sali egzaminacyjnej będą ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi
zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku, a w przypadku sal
komputerowych zostaną ustawione przegrody z pleksi (wtedy nie jest konieczne
zachowanie odległości 1,5 m).
15) W roku szkolnym 2019/2020 z każdej sali egzaminacyjnej w każdym egzaminie należy
sporządzić plan sali egzaminacyjnej, dodatkowo wskazując odstępy zapewnione
pomiędzy zdającymi (jeżeli – co do zasady – odstępy pomiędzy wszystkimi zdającymi
w danej sali egzaminacyjnej są podobne, wystarczy wskazanie i opisanie odstępów
podobnie jak na rysunku (załącznik planu sali). Plany sal należy przesłać do OKE (jako
załączniki do protokołu zbiorczego), a ich kopię pozostawić w dokumentacji szkoły.
Sporządzanie planu sali egzaminacyjnej nie dotyczy następujących sytuacji:
- w danej sali egzaminacyjnej do egzaminu przystępuje tylko jeden zdający,
- dany egzamin jest przeprowadzanych w domu zdającego.
Na planie sali należy również uwzględnić przegrody pomiędzy zdającymi.
16) Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane
z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych
członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie
czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani
zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu
nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali
egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w
pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla członków zespołu nadzorującego
w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu
możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.
18) Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający
oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać.
Wyjątek stanowi sytuacja, w której sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie
tworzyć przeciągów.
19) Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte,
będzie dokonywania regularna dezynfekcja klamek/uchwytów.
20) Sale egzaminacyjne będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej
więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz
budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie
komfortu zdających.

21) Dla każdego zdającego będzie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić
rzeczy osobiste – torbę, kurtkę, telefon itd. Będzie to pomieszczenie wyznaczone dla
każdej grupy zdających w odpowiedniej sali, będą przygotowane przezroczyste
foliowe worki, w których zdający będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod
nadzorem pracownika. Zdający oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy muszą
zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie
ust i nosa).
22) Należy zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje
rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy albo zadbać, by oczekując na oddanie
lub odbiór swoich rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość
od innych osób, zakrywanie ust i nosa).
23) Na bieżąco będą dezynfekowane toalety.
24) Będzie przeprowadzany monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości
ciągów komunikacyjnych,
dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła,
uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
25) Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym
egzaminie. Będą również dezynfekowanie ławki i krzesła pomiędzy poszczególnymi
sesjami egzaminacyjnymi w danym dniu.
26) Dezynfekowane również będą drukarki, klawiatury, myszki oraz inne wyposażenie
wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu oraz przybory piśmiennicze, które
zapewni szkoła zdającym, jeżeli zapomnieli przynieść je na egzamin.
27) Na terenie szkoły będzie wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone
m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można
odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (będzie to gabinet
pielęgniarki).
28) Arkusze są rozdawane będą zdającym przez osoby, które mają założone rękawiczki,
oraz mają zakryte usta i nos.
29) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego poinformuje członków zespołu
nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do
egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego
objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego
muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku
danego zdającego jako objawów „niepokojących”.
30) Paczki będą odbierane od kuriera i otwierane w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od
kuriera można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym.
31) Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach będą odbierać arkusze od
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze rozdawane będą zdającym
również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
32) Członkowie komisji egzaminacyjnej będą wyposażeni przez szkołę w rękawiczki
i maseczki.
33) Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący ZN poinformuje zdających
o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
- zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
- obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego
z nauczycielem,
- wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy
z arkuszem egzaminacyjnym,

niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także
przestrzegania higieny kaszlu i kichania: podczas kaszlu i kichania należy
zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
- konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po
zakończonym egzaminie.
34) Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
35) W tym celu będzie przekazana zdającym informacja o godzinie, o której powinni
stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu oraz którym wejściem będą
wchodzić na teren szkoły. Zdający będą wpuszczani na teren szkoły o różnych
godzinach zgodnie z podziałem na sale. Egzamin nie może rozpocząć się później niż
45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie, wszyscy zdający z danej
grupy piszą egzamin w odrębnych salach, a 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
rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia
lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi).
36) Zdających należy wypuszczać z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury
upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin
37) Należy poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą
z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie,
a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
38) 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 (w przypadku egzaminu praktycznego).
39) Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego 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 (gabinet pielęgniarki).
40) W przypadku zdających pełnoletnich przystępujących do egzaminu maturalnego PZE
informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie
pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku
gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający
powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać
z teleporady medycznej.
-

