
Uczniowie, nauczyciele, rodzice 

Instrukcja dotycząca organizacji i przeprowadzenia, egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe 

i egzaminu zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie im. gen. Zygmunta 

Bohusza-Szyszko w 2021r. w warunkach COVID-19 

Informacje ogólne: 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczycie, inny pracownik szkoły) bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w egzaminie nie może w nim uczestniczyć, 

jeśli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji warunkach domowych albo sama jest 

objęta kwarantanna lub izolacją w warunkach domowych. 

3. Na teren szkoły z uczniem nie może wejść rodzic/opiekun prawny, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający 

wymaga pomocy, np. w przemieszczaniu się. 

4. W czasie egzaminu na terenie szkoły przebywają: 

- członkowie zespołów nadzorujących; 

- obserwatorzy; 

- specjaliści, pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub form 

przeprowadzenie egzaminu; 

- osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia 

wykorzystywane w czasie egzaminu, asystenci techniczni; 

- inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektów w czystości, dezynfekcję, obsługę  

szatni, itp. 

- pielęgniarz. 

5. Zdający nie wnosi na teren szkoły i na salę egzaminacyjna zbędnych rzeczy, w tym: książek, telefonów 

komórkowych, 

6. Zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (2 czarne długopisy, kalkulator itd.). Zdający 

nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.  

7. Uczniowie, którzy przystępują do dwu egzaminów jednego dnia mogą w czasie przerwy opuścić 

budynek szkoły albo, oczekiwać na jej terenie  w wyznaczonej sali na rozpoczęcie kolejnego egzaminu. 

8. Na terenie szkoły w trakcie egzaminu nie ma możliwości zapewnienia posiłków oraz wody. 

9. Należy pamiętać o myciu i dezynfekcji rąk, a w przypadku członków ZN o noszeniu rękawiczek.  



 

Informacje dla zdającego. 

 

1. Każdy zgłaszający się na egzamin musi być w maseczce i rękawiczkach ewentualnie dezynfekować ręce. 

Członkowie ZN mogą sprawdzać  temperaturę ciała. 

2. Każdy zdający musi posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, ważna 

legitymacja szkolna), który okaże przy wejściu na salę egzaminacyjną, członkom zespołu 

egzaminacyjnego przed wylosowaniem miejsca. Przy sprawdzaniu dokumentów należy zachować 1,5 m 

odległości. 

3. Losowania miejsca zdający dokonuje osobiście w rękawiczkach (lub po dezynfekcji rak) pod nadzorem 

członków zespołu nadzorującego. Po wylosowaniu numeru i podpisaniu list zdejmuje rękawiczki, 

dezynfekuje ręce, a następnie odprowadzany jest na miejsce przez członka zespołu nadzorującego.  

4. Zdający oczekujący przed szkołą na wejście do sali egzaminacyjnej zobowiązani są do zachowania co 

najmniej 1,5 m odstępów oraz mają mieć zakryte usta i nos. 

5. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed 

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  

6. Wejścia na salę egzaminacyjne odbywać się będą w grupach 10 osobowych, trzema wejściami do szkoły 

wg odrębnej instrukcji określającej czas, miejsce oczekiwania danej klasy pod opieka wychowawcy i 

pracownika obsługi. Zdający wchodzą zgodnie z ustalonym harmonogramem. Za przestrzeganie procedur 

odpowiadają wyznaczeni nauczyciele. 

7. Podczas wpuszczania do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o 

chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości z zachowaniem 1,5 m odległości.  

8. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej zdający może zdjąć maskę. 

9. Zdający jest zobowiązany zakryć usta i nos w przypadku kiedy: 

- podchodzi do niego nauczyciel; 

- wychodzi do toalety; 

- wychodzi z sali po skończonym egzaminie. 

10. Sytuacje w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa powinna zostać 

zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 11 stycznia 2021r. 

11. Zdający przed wejściem na salę przekazują do wyznaczonych przez szkołę, zabezpieczonych miejsc, 

odzież wierzchnią oraz podpisane telefony komórkowe, pracownikowi szkoły, który odbierać je będzie 

przy drzwiach wejściowych do poszczególnych sal egzaminacyjnych. 

12. Po zakończonym egzaminie zaleca się aby zdający komunikowali się za pomocą dostępnych 

komunikatorów cyfrowych - należy unikać spotkań w grupach. 

 


