WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W 2021 R.
Wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu w 2021 r.),
o których powinni zostać poinformowani przed egzaminem (np. w postaci informacji
na stronie internetowej szkoły, drogą mailową, w postaci komunikatu na tablicy
informacyjnej w szkole/ przed szkołą).

I. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu
i przeprowadzaniu egzaminu
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator,
egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu - bez objawów
chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba
zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną
lub izolacją w warunkach domowych.
3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń
telekomunikacyjnych, maskotek.
4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla,
kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmiennych
albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających

-

konieczna jest ich dezynfekcja.

W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest
konieczna.
Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę wody.
6. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy
opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego
egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń (tj. wydzielone
pomieszczenie, zachowanie dystansu 1,5 m, okna w pomieszczeniu powinny być otwarte,
o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne).

II. Środki bezpieczeństwa osobistego
1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno/wielorazową).
2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. 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 i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek
ZN może poprosić zdającego o odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości
(konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5- metrowego odstępu).

3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie
zakryć usta i nos, kiedy:
a. podchodzi do niego przewodniczący albo członek ZN, 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 EPKwZ i EZ);
d. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
4. W przypadku EM, EPKwZ, EZ oraz EE zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej
podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu,
ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji miejsc/sprzętów i urządzeń.
5. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez
grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego
samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna
osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających
o konieczności korzystania z niego przed i po skorzystaniu z danego materiału
egzaminacyjnego/urządzenia.

III. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu
1. Członkowie ZN w rękawiczkach odbierają arkusze od PZE. Arkusze są rozdawane zdającym
przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
2. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach
bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
a. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;
b. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą
zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali
egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym;
c. 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;
d. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym
egzaminie.
3. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą/salą egzaminacyjną przed
rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. O przyjętych rozwiązaniach problemu należy
poinformować zdających, a w przypadku zdających niepełnoletnich również ich rodziców/
prawnych opiekunów, z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się korzystając z mediów
społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy
wejściu do szkoły.
5.

W przypadku EM, EPKwZ i EZ zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie,
podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

6. PZE/członkowie ZN/obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzeniu egzaminu
podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Obserwując
przebieg egzaminu siedząc/stojąc przy zachowaniu niezbędnego odstępu, mogą odsłonić
twarz.
7. Członkowie ZN/zdający jeżeli chcą, mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu.
8. W przypadku części praktycznej EPKwZ i EZ egzaminatorzy obserwując przebieg pracy
zdających i podchodząc do kolejnych stanowisk egzaminacyjnych muszą mieć zakryte usta
i nos.
9. PZN/członek ZN wszystkie czynności wykonywane w kontakcie ze zdającymi wykonuje
w rękawiczkach.

Ważne! Informacje zapisane na czerwono, powinny być po raz kolejny przekazane zdającym
po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej/miejscu przeprowadzania egzaminu.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA SARS-CoV-2
1) W przypadku gdy zdający/członek ZN lub inna osoba biorąca bezpośredni udział
w przeprowadzaniu egzaminu przejawia niepokojące objawy choroby, należy niezwłocznie
przerwać egzamin. PZN/członek ZN informuje o tym PZE, który zapewnia odizolowanie osoby
chorej w odrębnym pomieszczeniu/wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m
odległości od innych osób.

2) W przypadku EM, EPKwZ oraz EZ, do którego przystępują niepełnoletni zdający,
PZE niezwłocznie powiadamia o sytuacji rodziców/prawnych opiekunów ucznia w celu pilnego
odebrania go ze szkoły, w razie pogarszania się stanu zdrowia wzywa pogotowie ratunkowe.
W przypadku zdających pełnoletnich przystępujących do EM, EPKwZ oraz EZ w razie
pogarszania się stanu ich zdrowia PZE powiadamia pogotowie ratunkowe.

3) W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji pogotowia, pełnoletni zdający/
nauczyciel udają się do domu transportem indywidualnym, pozostają w domu, korzystają
z teleporady medycznej.

4) W przypadku gdy u pracownika szkoły/członka ZN niebędącego pracownikiem szkoły wystąpiły
niepokojące objawy, zostaje on poinstruowany, że nie przychodzi do pracy, pozostaje w domu,
kontaktuje się z lekarzem POZ, w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub
112.

5) W przypadku gdy u pracownika będącego na stanowisku pracy wystąpiły niepokojące objawy,
zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i powiadomiony o konieczności skontaktowania się
z lekarzem POZ. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).

6) Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl)
oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów
prawa.

7) Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/ częściach
szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. Zaleca się stosowania
do wytycznych odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną

