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Procedura bezpieczeństwa  

obowiązująca podczas przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

 w roku szkolnym 2020/2021  

na terenie Zespołu Szkół Nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie 

 

§ 1 

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów 

 

1. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

1) zdający 

2) 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 

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję, obsługę szatni itp. 

4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.  

2. 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. 

3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków 

zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, 

które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły 

przyjść do pracy w dniu egzaminu. 

 § 2 

 

Środki bezpieczeństwa osobistego 

 

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, 

obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści 
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z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po 

sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy 

obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego 

odstępu. 

2. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą -jeżeli uznają to za 

właściwe -mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy 

stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują 

przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc(w przypadku członków zespołu nadzorującego 

i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali). 

3. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, 

mogą nosić przyłbicę. 

4. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane  

w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać 

ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, 

która nie utrudnia oddychania. 

 

§ 3 

 
Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń 

 

1. Przy wejściu do szkoły należy wywiesić informację: 

1) dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania 

zakażeniu 

2) zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-

epidemiologicznej 

3) zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego 

4) zawierającą numery telefonów do służb medycznych 

5) zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590). 

2. Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie 

alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego 

przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.  

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

Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 
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4. Egzamin będzie przeprowadzany w salach lekcyjnych, auli szkolnej oraz w hali sportowej 

oraz w pracowniach gastronomicznych  z zachowaniem odpowiednich odstępów 

pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. 

5. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi 

zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.  

6. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane 

z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych 

członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie 

czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać 

usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego powinni do 

niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest 

jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, aby 

zapewnić miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować 

odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru 

pracy zdających. 

7. Na bieżąco będzie dokonywana dezynfekcja klamek/ uchwytów drzwi wejściowych do 

budynku szkoły oraz drzwi wewnętrznych.  

8. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej 

co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku 

nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających. 

9. Szkoła każdemu zdającemu udostępni pomieszczenia w których będzie mógł zostawić 

rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Dla zdających będą przygotowane np. 

przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało 

otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem 

pracownika albo pod zamknięciem. W trakcie trwania egzaminu wyznacza się następujące 

sale, w których zdający ewentualnie mogą zostawić swoje rzeczy: 

1) sala nr 5  - dla zdających w auli szkoły 

2) sala nr 1 – dla zdających w hali sportowej i sali nr 8 pawilon 

3) sala nr 22 – dla zdających w sali nr 21 

4) sala nr 19 – dla zdających w sali nr 20 

5) sala nr 6 - dla zdających w pracowniach gastronomicznych  

10. Szkoła zapewni bieżącą dezynfekcję toalet. 

11. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszono plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk 
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12. Szkoła monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni 

dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, 

poręczy krzeseł i powierzchni płaskich. 

13. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane przed i po każdym 

egzaminie. 

14. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby 

zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni 

na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

15. Na terenie szkoły wyznaczono gabinet pielęgniarki szkolnej (wyposażone m.in. w środki 

ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę  

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

§ 4 

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

1. Przed rozpoczęciem egzaminu należy: 

1) Zdający składają Oświadczenie – Załącznik nr 1;  

2) Zdający zapoznają się z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa podczas 

egzaminu; 

3) Zdający mają obowiązek zapoznać się z wytycznymi dla osób 

przystępujących do egzaminu. 

2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

W tym celu: 

1) na egzamin pisemny i praktyczny wyznacza się dwa wejścia, którymi zdający będą 

wchodzić do budynku szkoły: wejście nr 1 i wejście nr 2; 

2) każde z wejść zostanie oznaczone na zewnątrz szkoły na drzwiach; 

3) informacje o przydziale wejść dla poszczególnych uczniów zostaną umieszczone na 

stronie internetowej szkoły; 

4) na zewnątrz budynku oraz na korytarzach przy salach, gdzie odbywają się egzaminy 

dyżur pełnią nauczyciele, którzy pilnują uczniów przed egzaminem, w trakcie 
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trwania egzaminu i po egzaminie - utrzymanie odpowiedniej odległości między 

wszystkimi znajdującymi, zakrywanie ust i nosa oraz innych wytycznych;  

5) po zakończonym egzaminie uczeń opuszcza salę tym samym wejściem, którym był 

wpuszczony; zabrania się spotkań w grupie na terenie szkoły i przed budynkiem 

szkoły. 

3. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się na wykazie, 

korzystając z własnego długopisu. 

4. 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. 

§ 5 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego 

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 zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia 

odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości 

od innych osób. 

2. W przypadku podejrzenia zakażenia Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego 

niezwłocznie powiadamia właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną,  

a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.  

W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa 

medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, 

pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej. 


