
Wytyczne dla zdającego egzamin zawodowy ze względu na reżim sanitarny związany 

 z Covid-19. 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych infekcji lub choroby 

zakaźnej. 

2. Zdający  nie może przyjść na egzamin, gdy został nałożony na niego 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. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, urządzeń elektronicznych,  maskotek. 

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. 

 Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą. 

7. Przed wejściem  do szkoły należy  zdezynfekować dłonie w zainstalowanych dozownikach. 

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

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

9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- 

lub wielorazową . Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 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). 

10. 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:  

a) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby 

odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie  

b) wychodzi do toalety  

c) podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w 

części praktycznej )  

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

11. W sali egzaminacyjnej  po czynnościach organizacyjnych z dający mogą zdjąć maseczkę.  Po 

zakończeniu egzaminu  zdający opuszczają salę egzaminacyjną w maseczce.  

12. Zdający jeżeli uznają to za właściwe mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet  

po zajęciu miejsca przy stoliku/stanowisku egzaminacyjnym. 

13. W czasie egzaminu zaleca się 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. 

14. W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę 

zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia,  



z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, zdający musi zdezynfekować dłonie  

płynem dezynfekcyjnym  przed skorzystaniem z danego materiału /urządzenia. 

15. Po zakończeniu egzaminu zdający  zachowują  odpowiedni dystansu od innych zdających 

wychodząc ze szkoły (1,5 m od siebie). Po wyjściu ze szkoły zdający powinien opuścić teren 

szkoły, unikać spotkań przed wejściem do szkoły, na parkingu. Zaleca się aby zdający 

wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z  wykorzystaniem mediów 

społecznościowych , komunikatorów, telefonicznie. 

16. Każdy zdający może zostawić  swoje  rzeczy osobiste (plecak, kurtkę, telefon)  

w przygotowanej szatni: 

 –10.01.22: 

 sala  nr 28 dla zdających o godzinie 9.00  

 sala  nr 1 (aula) dla zdających o godzinie 13.00  

– 11.01.22 sala lekcyjna nr 21 dla zdających o godzinie 10.00 i 12.00 

- 11.01.22 sala lekcyjna nr 21 dla zdających o godzinie 14.00 w sali nr 28  

      sala lekcyjna nr 27 dla zdających o godzinie 14.00 w sali nr 1 (aula) 

17. W dniu 10.01.22 zdający egzamin o: 

 godz. 9.00 powinni zgłosić się na egzamin 35 minut przed egzaminem 

 godz. 13.00 powinni zgłosić się na egzamin 20 minut przed egzaminem. 

18. W dniu 11.01.22 zdający egzamin o: 

 godz. 10.00 powinni zgłosić się na egzamin 20 minut przed egzaminem 

 godz. 12.00 powinni zgłosić się na egzamin 40 minut przed egzaminem 

 godz. 14.00: 

 sala nr 1 powinni zgłosić się na egzamin 40 minut przed egzaminem 

 sala nr 28 powinni zgłosić się na egzamin 25 minut przed egzaminem. 

19. Zdający w pozostałe dni swojego egzaminu powinni zgłosić się 30 minut przed egzaminem. 

20. Zdający  w dniu 10.01.22 wchodzą do szkoły w następujący sposób: 

- zdający o godzinie 9.00 i 13.00 wchodzą wejściem głównym, a wychodzą wejściem od 

administracji   

21. Zdający  w dniu 11.01.22 wchodzą do szkoły w następujący sposób: 

- zdający o godzinie 10.00 i 12.00 wchodzą wejściem głównym, a wychodzą wejściem od 

administracji   

- zdający o godzinie 14.00 w sali nr 1 (aula) wchodzą wejściem głównym 

- zdający o godzinie 14.00 w sali nr 28  wchodzą wejściem od administracji  

 

 

 


