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Wytyczne dla uczniów, obowiązujące w trakcie egzaminu 

zawodowego w 2020 r. zapobiegające rozprzestrzenianiu się 

wirusa SARS-CoV-2. 

 

I. Podstawowe wytyczne. 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa. 

2. W egzaminie nie może uczestniczyć osoba przebywająca na kwarantannie, lub 

zamieszkująca z osobą na kwarantannie.  

3. Uczeń wchodzi na teren szkoły sam, nie może mu towarzyszyć rodzic. 

4. Uczeń zdający nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

maskotek, telefonu itd. 

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

kalkulatora itp. Zabronione jest pożyczanie przyborów od innych zdających. 

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej, na egzamin można przynieść własną butelkę wody 

(butelkę stawiamy na podłodze przy stoliku). 

 

II. Środki bezpieczeństwa osobistego. 

 

1. Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej zdający zachowują 

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

2. Po wejściu na teren szkoły należy zdezynfekować ręce w wyznaczonym do tego 

miejscu. 

3. Każdy zdający będzie mógł skorzystać z sali szkolnej, aby schować w niej rzeczy 

osobiste na czas egzaminu, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, 

(odległość,  zakrywanie nosa i ust). 

4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie 

ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły oprócz sali egzaminacyjnej po zajęciu 

miejsc przez zdających.  Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu 

zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.  

W trakcie egzaminu zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 
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1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

2) wychodzi do toalety 

3) podchodzi do niego członek zespołu nadzorującego przy zakończeniu pracy  

z arkuszem egzaminacyjnym   

4) wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

5. Uczniowie chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być 

kaszel, katar, łzawienie, powinni zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły, aby nie było to 

interpretowane jako objaw „niepokojący”. 

 Zaleca się niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 

przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy 

zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. 

     Uczeń, który poczuje się źle podczas egzaminu natychmiast zgłasza ten fakt 

członkowi zespołu egzaminacyjnego i niezwłocznie zostaje odprowadzony do 

izolatorium, gdzie oczekuje na przyjazd członka rodziny. W takim przypadku egzamin 

tego ucznia zostaje automatycznie przerwany. 

6. 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. 

7. Zabronione jest gromadzenie się przed szkołą przed jak i po zakończeniu egzaminu.	 

     


