
Wytyczne dla uczniów zdających egzamin zawodowy w sesji 

zimowej (styczeń – luty) 2021 r. 

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

sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeśli przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub sam jest objęty kwarantanną 

lub izolacją w warunkach domowych. 

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

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

4. Zdający przed wejściem do szkoły zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. 

5. Na teren szkoły mogą wejść zdający z zakrytymi ustami i nosem maseczką jedno- lub 

wielorazową, a osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa 

maseczką winny mieć założoną przyłbicę. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na 

terenie całej szkoły, z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsc przez 

zdających.  

6. Rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, zdający może pozostawić w szatni. 

7. Zdający nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

telefonów komórkowych, maskotek i innych. Na rzeczy, które ewentualnie zdający 

będzie pozostawiał przed wejściem na salę egzaminacyjną, (np. telefon komórkowy) 

powinien zabezpieczyć we własnym zakresie przeźroczysty foliowy worek. 

8. Po wejściu do szkoły zdający udaje się bezpośrednio do sali egzaminacyjnej, w której 

zgodnie z harmonogramem zdaje egzamin. 

9. Podczas wpuszczania zdających do sali członek zespołu nadzorującego może poprosić 

zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości 

(konieczne jest zachowanie co najmniej 1,5 m odstępu).  

10. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie korzystając z własnego długopisu.  

11. Zdający jest zobowiązany zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej. Zdający jeśli uzna to za właściwe, może mieć zakryte usta i nos także 

w trakcie egzaminu. 

12.  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. 

13. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych 

(długopis z czarnym wkładem/ pióro z czarnym atramentem), linijki, cyrkla, 

kalkulatora itd.  

14. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.  

15. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin zdający może przynieść własną małą 

butelkę z wodą.  

16. Zdający nie może przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między 

poszczególnymi zakresami egzaminu – ze względu na konieczność przeprowadzenia 

dezynfekcji tych miejsc oraz znajdującego się w nich sprzętu. 

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

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  

 


