
Wytyczne dla zdającego egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

1. Wejście/wyjście do placówki dla zdających odbywa się wyznaczonymi wejściami. 

2. W dniach 22.06.2020 r., 23.06.2020 r., zdający wchodzą i wychodzą do/z szkoły wyznaczonymi 

dla nich wejściami i udają się do odpowiednich sal egzaminacyjnych:  

a) Wejście od auli – przejście bezpośrednio do aula, 

b) Wejście ewakuacyjne od parkingu  (koło sekretariatu) - przejście do sal 103,104 – pierwsze 

piętro w budynku głównym oraz sala 36 

c) Wejście ewakuacyjne od dziedzińca (koło pokoju katedry wychowania fizycznego) – przejście 

do sali gimnastycznej 

W dniu 25.06.2020 r. oraz 26.06.2020 r. (technik ekonomista egzamin praktyczny) zdający 

wchodzą i wychodzą do/z szkoły wyznaczonymi dla nich wejściami i udają się do odpowiednich sal 

egzaminacyjnych:  

b) Wejście ewakuacyjne od parkingu  (koło sekretariatu) - przejście do sal: 202, 204  

3. Wejście zdających do budynku odbywa się o wyznaczonych godzinach.  

4. Zdający ustawiają się na zewnątrz budynku według kolejności na liście zdających (lista zdających 

umieszczona będzie na drzwiach odpowiedniego wejścia) z zachowaniem bezpiecznej odległości 

(co najmniej 1,5 m). 

5. Wpuszczanie zdających rozpoczyna się o 8.00 (na egzamin rozpoczynający się o 9.00). 

Wpuszczanie zdających będzie następować średnio co dwie minuty. Każdy zdający wchodzi 

i wychodzi wejściem wg wytycznych – pkt. 2 

6. Zdający, którzy spóźnili się na swoją godzinę, zajmują miejsce na końcu kolejki osób oczekujących 

na wejście. Zaleca się punktualne stawienie się na egzamin. 

7. Wpuszczanie zdających odbywa się według listy zdających.  

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. Przy wejściu do placówki prowadzony jest wywiad o stanie zdrowia oraz mierzona jest 

temperatura termometrem bezdotykowym.  

10. Zdający składają/wypełniają odpowiednie dokumenty tj. oświadczenie i deklarację, które w chwili 

wejścia do placówki wkładają do wyznaczonego pojemnika.  

11. Deklarację (załącznik 2a lub  załącznik 2b) należy w jednym egzemplarzu wypełnić i złożyć tylko 

jeden raz.  

12. Oświadczenie (załącznik 1a lub załącznik 1b) należy w jednym egzemplarzu wypełnić i złożyć 

każdego dnia przy wejściu do placówki.  

13. Przy wejściu do placówki wchodzący zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa (maseczką jedno- 

lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów 

zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). 

14. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po 

zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w 

przypadku EPKwZ. 

15. Osoby wchodzące do placówki zobowiązane są do bezwzględnego odkażania rąk płynem do 

dezynfekcji wg. instrukcji stanowiącej załącznik nr 3 (instrukcja umieszczona w widocznym miejscu 

w placówce). 

16. Zdający nie korzystają z szatni uczniowskich. Dla każdego zdającego organizowany jest pod 

nadzorem pracownika punkt samodzielnego oddawania i odbioru rzeczy osobistych, w którym dla 

zdających będą przygotowane np. przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich 



zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy. Szkoła nie 

ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczniów pozostawione w depozycie. 

17. Zdający przemieszczają się w szkole tylko w niezbędnych sytuacjach.  

18. Zdający podczas egzaminu przebywają w wyznaczonych salach. 

19. 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 nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

b) wychodzi do toalety 

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

20. Każdorazowe wejście do sali poprzedzone jest dezynfekcją rąk przez wszystkie osoby wchodzące.  

21. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną, małą butelkę z wodą. 

22. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.  

23. Zdający po zakończeniu egzaminu bez zwłoki wychodzą ze szkoły, cały czas  zachowując dystans 

społeczny, przy wyjściu dezynfekują ręce. 

 

Zdający ma obowiązek zapoznać się z Wytycznymi dotyczącymi organizowania 

i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów. – rekomendowane przez MEN, CKE, GIS. 


