
PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW  

POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  W OKRESIE 

CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK  

W ZWIĄZKU Z COVID-19 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. JÓZEFA 

PIŁSUDSKIEGO W LIMANOWEJ W SESJI ZIMOWEJ (STYCZEŃ –LUTY) 2021 r. 

  

I. Informacje podstawowe 

  

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, 

asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu 

lub inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami 

COVID-19 
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu 

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. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 
4. Podczas egzaminu na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie: 

a. zdający, 

b. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów 

nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, 

którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, 

osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia 

wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci 

techniczni, 
c. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję, obsługę szatni itp., 
d. uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania  

z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu, 
e. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione,  

w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki 

sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub 

jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów. 

5. Podczas trwania egzaminów, w szkole nie będą prowadzone zajęcia edukacyjne ani 

konsultacje.  

6. Zdającym nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

telefonów komórkowych, maskotek. 
7. Rekomenduje się, aby rzeczy osobiste na czas egzaminu – plecak, torebkę, kurtkę itp. 

zostawić np. w samochodzie.  
8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, 

cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów 

piśmienniczych 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. 
9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę  

z wodą. 
10. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do 

więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie 

produkty w przerwie między egzaminami w wyznaczonym miejscu tj. w sali K9, 

zajmując wyznaczone miejsca. 
11. 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, zachowując odpowiednie odległości. 
12. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych 

członków zespołów nadzorujących, którzy będą obecni w szkole w dniu egzaminu do 

jego dyspozycji. 

  

II. Środki bezpieczeństwa osobistego 

  

1. Rekomenduje się, aby przybywać na egzamin transportem osobistym – w miarę 

możliwości.  
2. Wejście i wyjście do budynku szkoły odbywać się będzie kilkoma drzwiami według 

ustalonego harmonogramu. 
3. Oczekując na wejście do szkoły według harmonogramu rekomenduje się, aby 

pozostać w samochodzie do wyznaczonej w harmonogramie godziny, w celu 

zminimalizowania gromadzenia się przed wejściem. 
4. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 
5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 

jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności  

w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  

i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wpuszczanie do sal odbywać się 

będzie zgodnie z opracowanym harmonogramem na dany dzień, który zostanie 

przesłany za pomocą e-dziennika lub na e-mail. 
6. Przy wejściu do sali zdający dezynfekuje ręce, składa podpis na liście własnym 

długopisem oraz zajmuje miejsce wylosowane, w obecności zdającego, przez członka 

zespołu nadzorującego.  
7. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego 

może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego 

tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego 

odstępu). 

8. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między 

poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność 



przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących 

się w nich sprzętów. 

  

III. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków  

i pomieszczeń 

  

1. Przy wejściach do szkoły znajdują się informacje: 

a. dotyczące objawów COVID-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 

b. zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-

epidemiologicznej 
c. zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego 

d. zawierające numery telefonów do służb medycznych 

e. zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590). 

2. Przy wejściach do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie 

alkoholu, min. 60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu  

z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.  

3. Płyn do dezynfekcji rąk jest również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej  

z informacją na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 
4. W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez 

grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego 

urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna 

osoba, umieszczony jest dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz o konieczności 

korzystania z niego zostaną poinformowani zdający. 
5. Egzaminy przeprowadza się w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej, hali sportowej 

oraz w innych pomieszczeniach z zachowaniem odstępów pomiędzy zdającymi oraz 

pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. 
6. Ławki w sali egzaminacyjnej będą ustawione  w sposób zapewniający pomiędzy 

zdającymi z zachowaniem co najmniej 1,5 – metrowego odstępu w każdym kierunku.  
7. Na każdy egzamin sporządzony jest plan sali egzaminacyjnej, dodatkowo wskazujący 

odstępy zapewnione pomiędzy zdającymi. Plany sal zostaną przesłane do OKE (jako 

załączniki do protokołu zbiorczego), a ich kopia zostanie w dokumentacji szkoły. 

Sporządzanie planu sali egzaminacyjnej nie sporządza się sytuacji, gdy: 

a. w danej sali egzaminacyjnej do egzaminu przystępuje tylko jeden zdający 

b. dany egzamin jest przeprowadzanych w domu zdającego 
8. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego przygotowane są z zachowaniem co 

najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu 

nadzorującego. Członkowie zespołu nadzorującego zobowiązani są do ograniczenia 

poruszania się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie 

pracy zdających w pozycji stojącej. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego 

usytuowane są w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy 

jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających. 

9. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby 

zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich 

otwierać. Wyjątek stanowią: 



a. sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów. 

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, 

           zapewniona będzie regularna dezynfekcja klamek/uchwytów. 

10. Sale egzaminacyjne zostaną wywietrzone przed wejściem zdających, a jeżeli warunki 

atmosferyczne na to pozwolą oraz na zewnątrz nie panuje zbyt duży hałas, będą 

wietrzone co godzinę. 
11. Dla zdających, którzy będą posiadać rzeczy osobiste – plecak, torebka, kurtka itp. 

będzie zapewnione miejsce z foliowymi workami przy każdym wejściu, obsługiwane 

przez pracownika szkoły, zachowującego wszelkie środki ostrożności. 
12. W szkole na bieżąco będzie prowadzona dezynfekcja toalet. W pomieszczeniach 

higieniczno – sanitarnych znajdują się odpowiednie środki dezynfekujące  

i instrukcje na temat prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. 
13. Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania  

w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: 

poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł  

i powierzchni płaskich wykonują pracownicy obsługi pod nadzorem kierownika 

gospodarczego. 
14. Ławki, krzesła, klawiatury oraz myszki w sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane 

przed i po każdym egzaminie oraz pomiędzy poszczególnymi, sesjami 

egzaminacyjnymi lub zmianami danego dnia. 

15. Sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez zdających podczas przeprowadzania części 

praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; sprzęt 

 i urządzenia, z których podczas egzaminu korzysta kilkoro zdających, będą 

dezynfekowane również w trakcie egzaminu. 

16. Dezynfekcja zostanie przeprowadzona zgodnie z zaleceniami producenta 

znajdującego się na opakowaniu środka do dezynfekcji a pomieszczenia zostaną 

wywietrzone w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem egzaminu. 
17. Na czas egzaminów gabinet higienistki szkolnej jest wyposażony w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę  
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych tożsamych z objawami COVID-19 

18. W czasie trwania egzaminów sala K9 będzie wyposażona w płyn dezynfekujący oraz 

zostaną wyznaczone miejsca w odpowiedniej odległości, aby osoby przystępujące do 

dwóch egzaminów jednego dnia  mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty  
w przerwie między egzaminami, albo poczekać do rozpoczęcia popołudniowej sesji 

egzaminacyjnej. 

  

IV. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

  

1. Przewodniczący, członkowie zespołów nadzorujących zostaną przeszkoleni z zasad 

dotyczących bezpieczeństwa oraz przebiegu i organizacji egzaminu przez 

przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego z wykorzystaniem metod  
i technik kształcenia na odległość w szkole macierzystej. 



2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu 

nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali 

do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego 

objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. 
3. Paczki z materiałami egzaminacyjnymi będą odbierane i otwierane  

w rękawiczkach oraz zostaną przetarte ścierką z płynem dezynfekującym. 
4. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach oraz z zakrytymi ustami  

i nosem odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego przenoszą 

do sal i rozdają zdającym. 
5. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie zespołu nadzorującego informują 

zdających  o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim o: 

a. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi 

b. obowiązku zakrywania ust i nosa w zakresie zgodnym z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, 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 

c. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  

po zakończonym egzaminie. 
6. Zdający ściśle przestrzegają procedur i harmonogramu wejść i wyjść ustalonych 

przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 
7. W pierwszej kolejności na egzamin wchodzą zdający, którzy korzystają  

z przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu, a w przypadku egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zdający, którzy danego dnia przystępują 

do egzaminu z więcej niż jednej kwalifikacji lub do obu części egzaminu w danej 

kwalifikacji. 
8. Przewodniczący  zespołu egzaminacyjnego informuje zdających, aby wrażeniami po 

egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 

komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do 

szkoły. 

9. O przyjętych procedurach i harmonogramach zdający, a w przypadku zdających 

niepełnoletnich – również rodzice / prawni opiekunowie poinformowani zostają  
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu 

nadzorującego lub u zdającego 

  

1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy 

choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego 

informuje o tym przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, który 

zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w 

gabinecie higienistki szkolnej z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych 

osób, 



2. W przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, do którego 

przystępują niepełnoletni zdający, przewodniczący szkolnego zespołu 

egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o 

zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się 

stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku zdających 

pełnoletnich przystępujących egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zdającego informuje pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie 

wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający udaje się do domu 

transportem indywidualnym, pozostaje w domu i korzysta z teleporady medycznej. 

  

VI. Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronowirusem 

  

1. Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami 

szkoły zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać  

w domu i skontaktować się, z lekarzem POZ, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 albo 112 Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora 

Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), 

a także obowiązujących przepisów prawa. 
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie SARS-COV-2 należy niezwłocznie odsunąć go od 

pracy, poinformować 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) 
3. W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej 

osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu w danej sali 

egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, 

należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć procedurę 

opisaną w pkt V.1  
4. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. 3 i 4 zostanie ustalona lista osób 

przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,  

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i  zostaną zastosowane wytyczne 

GIS dla osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną. 
5. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania szkoła zwróci się do 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Limanowej w celu konsultacji lub 

uzyskania porady. 

 

http://www.gis.gov.pl/
http://www.gov.pl/web/koronawirus

