
 

 
Wytyczne dla zdających oraz rodziców/opiekunów prawnych 

  w ZS nr 1 w Szczytnie dotyczące  

organizowania i przeprowadzania egzaminów 

zawodowych w sesji letniej (czerwiec) 2022r. 
 

Sekcja 1. 

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu 

egzaminów 

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, 

asystent, obserwator, inny pracownik szkoły), bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej. Na  terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów infekcji 

lub choroby zakaźnej. 

1.2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

telefonów komórkowych, torebek itp. 

1.3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych 

(długopis), linijki, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. 

przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających - 

konieczna jest ich dezynfekcja. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od 

innych zdających. 

1.4.  Szkoła nie zapewnia wody pitnej.  

1.5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia rezerwowych członków 

zespołów nadzorujących, asystentów, którzy będą mogli, nawet w dniu 

egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, nie będą mogły 

przyjść do pracy w dniu egzaminu.  

1.6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

odpowiedni dystans. Zdający zostają pod opieką nauczycieli i stosują się do ich 

poleceń. 

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

poszczególnymi zmianami egzaminu, ze względu na  konieczność przeprowa-

dzenia dezynfekcji tych miejsc oraz jeżeli to konieczne znajdujących się w nich 

sprzętów.  

1.8.  Przy wejściu do szkoły zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk (środek na 

bazie alkoholu, min. 60%) oraz informacje o obligatoryjnym korzystaniu z niego 

przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. 

 

 



 

1.9. Płyn do dezynfekcji rąk będzie  również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej, 

obok płynu zostaną umieszczone informację na temat prawidłowej dezynfekcji 

rąk. 

1.10. W szkole umieszczone zostaną plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w 

pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje prawidłowej 

dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem. 

1.11. 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, zostanie umieszczony dozownik z płynem 

dezynfekcyjnym. Należy poinformować zdających o konieczności korzystania z 

płynu przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia. 

1.12. Sale egzaminacyjne członkowie komisji wietrzą przed wpuszczeniem do nich  

zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu oraz po egzaminie, 

dbając o zapewnienie komfortu zdających. 

1.13. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem - instrukcje na temat 

prawidłowej dezynfekcji rąk.  

1.14. Na terenie głównego budynku szkoły wyznaczono pomieszczenie na sali 

gimnastycznej; na warsztatach salę 202  (wyposażone m.in. w środki ochrony 

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

przypadku stwierdzenia objawów choroby zakaźnej. 

1.15.  W roku szkolnym 2021/2022 powołuje się dodatkowo nauczycieli pełniących 

nadzór, których zadaniem jest: 

1) pilnowanie zdających w trakcie wpuszczania przed poszczególnymi 

wejściami: zachowanie odstępów między zdającymi umieszczanie i 

pilnowanie rzeczy zdających w wyznaczonych do tego miejscach 

2) umieszczanie i pilnowanie rzeczy zdających w wyznaczonych do tego 

pomieszczeniach i oddawanie im rzeczy po egzaminach  

3) dyżur w trakcie trwania egzaminu przed salą egzaminacyjną w celu 

zachowania ciszy i nie przemieszczania się innych osób w obrębie sali 

gdzie odbywa się egzamin 

4) pilnowanie uczniów po opuszczeniu sali egzaminacyjnej 

 

 

 



 

Sekcja 2. 

Wytyczne w  organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów. 

 
2.1.   W przypadku gdy uczeń będzie chciał zostawić swoje rzeczy osobiste np.  

telefon, kurtkę, plecak itp. szkoła udostępnia miejsca / pomieszczenia, gdzie  

zdający może zostawić swoje rzeczy:   

 a) W trakcie trwania egzaminu teoretycznego wyznacza się  następujące sale: 

 sala 15 - dla zdających w sali 16 

 sala 19 - dla zdających w sali 20 

 sala 22 - dla zdających w sali 21 

 sala 2 – dla zdających w sali 1 

 sala 2 – dla zdających w sali 3 

 Wszystkie pomieszczenia będą pilnowane w trakcie trwania egzaminu przez  

 nauczycieli pełniących nadzór w trakcie wpuszczania i wypuszczania uczniów 

 ze szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione  

przez  zdających. 

  b) W trakcie trwania egzaminów praktycznych wyznacza się  następujące 

 sale, w których zdający ewentualnie mogą zostawić swoje rzeczy: 

 kwalifikacja HAN.01 ławka na korytarzu przy sali 14 - dla zdających w sali 

14 

 kwalifikacja EKA.04. sala 102 - dla zdających w sali kw 

 kwalifikacja EKA.04 ławka na korytarzu przy sali 14 - dla zdających w sali 

13 

 kwalifikacja MEC.05 pomieszczenie 102 - dla zdających w sali 108 

 kwalifikacja DRM.02 pomieszczenie 102 - dla zdających w sali 108 

 kwalifikacja INF.02  ławka na korytarzu przy sali 21 - dla zdających w sali 21 

 kwalifikacja EE.09 ławka na korytarzu przy sali 12 - dla zdających w sali 12 

 kwalifikacja AU.36  sala 12 - dla zdających w sali 13 

 Wszystkie pomieszczenia będą pilnowane w trakcie trwania egzaminu przez  

 nauczycieli pełniących nadzór w trakcie wpuszczania i wypuszczania uczniów 

 ze szkoły Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione  

przez zdających. 

2.2.     W celu unikania tworzenia się grup : 

1) W trakcie trwania egzaminów wyznacza się kilka wejść w budynku 

szkolnym, którymi zdający będą wchodzić na teren szkoły. Poszczególne 

wejścia są podporządkowane poszczególnym salom, w których będą 



 

odbywały się egzaminy. 

 

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

3) po zakończonym egzaminie uczeń opuszcza salę i budynek tym samym 

wejściem, którym był wpuszczony  

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

egzaminy dyżur pełnią nauczyciele (opiekunowie), którzy pilnują uczniów 

przed egzaminem, w trakcie trwania egzaminu i po egzaminie 

5) po egzaminie zdający opuszczają teren szkoły.  

OZNACZENIE  WEJŚĆ  I  GODZIN  WEJŚCIA  

 NA  EGZAMIN  ZAWODOWY – e tap  pise m n y  -  W  DNIU  02.06.2022r. 

godzina 
rozpoczęcia, 

 nr sali 

Oznaczenie 
kwalifikacji 

OZNACZENIE  WEJŚĆ 

 
Godz. 14.00 

Sala nr 6  
 

INF.02 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 13.30  wejście boczne przy pokoju nauczycielskim - 
wejście nr 3 

Godz. 8.00 
Sala nr 16  

 
EKA.04 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 7.20  wejście boczne przy pokoju nauczycielskim - 
wejście nr 3 

Godz. 11.00 
Sala nr 16  

 
INF.02 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 10.30  wejście boczne przy pokoju nauczycielskim - 
wejście nr 3 

Godz. 14.00 
Sala nr 16  

 
DRM.02 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 13.30  wejście boczne przy pokoju nauczycielskim - 
wejście nr 3 

Godz. 8.00 
Sala nr 20 

 
HAN.01 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 7.30  wejście boczne przy pokoju nauczycielskim - 
wejście nr 3 

Godz. 11.00 
Sala nr 20 

 
MEC.05 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 10.30  wejście boczne przy pokoju nauczycielskim - 
wejście nr 3 

Godz. 14.00 
Sala nr 20 

 
MEC.05 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 13.30  wejście boczne przy pokoju nauczycielskim - 
wejście nr 3 

Godz. 17.00 
Sala nr 20 

 
DRM.02 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 16.30  wejście boczne przy pokoju nauczycielskim - 
wejście nr 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godz. 8.00 
Sala nr 21 

 
HAN.01 

Wpuszczanie uczniów  
o godzinie 7.20  wejście   główne wejście nr 2 

Godz. 11.00 
Sala nr 21 

 
INF.02 

Wpuszczanie uczniów 
o godzinie 10.30  wejście   główne wejście nr 2 

Godz. 14.00 
Sala nr 21 

 
MEC.05 

Wpuszczanie uczniów 
o godzinie 13.30  wejście   główne wejście nr 2 

OZNACZENIE  WEJŚĆ  I  GODZIN  WEJŚCIA  

 NA  EGZAMIN  ZAWODOWY  – e tap pise m n y -  W  DNIU  03.06.2022R. 

godzina 
rozpoczęcia, 

nr sali 

Oznaczenie 
kwalifikacji 

UWAGI 

Godz. 8.00 
Sala nr 21 

 
DRM.05 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 7.30  wejście boczne przy pokoju nauczycielskim - 
wejście nr 3 

Godz. 11.00 
Sala nr 21 

 
HGT.04 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 10.30  wejście boczne przy pokoju nauczycielskim - 
wejście nr 3 

OZNACZENIE  WEJŚĆ  I  GODZIN  WEJŚCIA  

 NA  EGZAMIN  ZAWODOWY  – e tap pise m n y -  W  DNIU  21.06.2022R.  

godzina 
rozpoczęcia, 

nr sali 

Oznaczenie 
kwalifikacji 

UWAGI 

 
Godz. 10.00 

sala nr 1 

EE.08 
 

Wpuszczanie uczniów 
o godzinie 9.40  wejście   główne wejście nr 2 

 
Godz. 12.00 

sala nr 1 
 

MG.44 
AU.36 

Wpuszczanie uczniów 
o godzinie 11.30  wejście   główne wejście nr 2 

 
Godz. 10.00 

sala nr 2 
 

M.19 
Wpuszczanie uczniów 

o godzinie 9.40  wejście   główne wejście nr 2 



 

OZNACZENIE  WEJŚĆ  I  GODZIN  WEJŚCIA  

 NA  EGZAMIN  ZAWODOWY – e tap  praktyczn y   

Data 
Godzina 

rozpoczęcia 
Sala 

Kwalifikacja 
(model 

egzaminu) 
OZNACZENIE  WEJŚĆ 

08.06.(środa) 
Godz. 8.00 
Sala nr 14 

HAN.01 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 7.30  wejście główne - wejście nr 2 

08.06. (środa) 
Godz. 12.30 
Sala nr 14 

HAN.01 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 12.00  wejście główne - wejście nr 2 

08.06. (środa) 
Godz. 17.00 
Sala nr 14 

HAN.01 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 16.30  wejście główne - wejście nr 2 

09.06.(czwartek) 
Godz.8.00 
Sala nr 14 

HAN.01 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 7.20  wejście boczne - wejście nr 1 

09.06.(czwartek) 
Godz.12.30 
Sala nr 14 

HAN.01 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 12.00  wejście boczne - wejście nr 1 

09.06. (czwartek) 
Godz.17.00 
Sala nr 14 

HAN.01 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 16.30  główne wejście - wejście nr 2 

10.06.(piątek) 
Godz.8.00 
Sala nr 14 

HAN.01 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 7. 30  wejście boczne - wejście nr 3 

10.06.(piątek) 
Godz.12.30 
Sala nr 14 

HAN.01 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 12.00  wejście boczne przy pokoju nauczycielskim - 
wejście nr 3 

09.06.(czwartek) 
Godz.8.00 
Sala nr kw 

EKA.04 (dk)  
 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 7.30 główne wejście warsztaty szkolne 

09.06.(czwartek) 
Godz.8.00 
Sala nr 13 

EKA.04 (dk) Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 7.30  wejście boczne - wejście nr 1 

13.06.(poniedziałek) 
Godz. 8.00 
Sala nr 108  

MEC.05 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 7.30  wejście główne  

13.06.(poniedziałek) 

Godz. 12.00 
Sala nr 108  

MEC.05 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 11.30  wejście główne  

13.06.(poniedziałek) 

Godz. 16.00 
Sala nr 108  

MEC.05 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 15.30  wejście główne  

14.06.(wtorek) 
Godz. 8.00 
Sala nr 108  

MEC.05 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów 
na salę 

o godzinie 7.30  wejście główne 

14.06. (wtorek) 
Godz. 12.00 
Sala nr 108  
 

MEC.05 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów 
na salę 

o godzinie 11.30  wejście główne 



 

14.06. (wtorek) 
Godz. 16.00 
Sala nr 108  

MEC.05 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów 
na salę 

o godzinie 15.30  wejście główne 

15.06.(środa) 
Godz. 8.00 
Sala nr 108  

MEC.05 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów 
na salę 

o godzinie 7.30  wejście główne 

15.06. (środa) 
Godz. 12.00 
Sala nr 108  

MEC.05 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów 
na salę 

o godzinie 11.30  wejście główne 

15.06. (środa) 
Godz. 16.00 
Sala nr 108  

MEC.05 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów 
na salę 

o godzinie 15.30  wejście główne 

17.06.(piątek) 
Godz. 8.00 
Sala nr 108  

MEC.05 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów 
na salę 

o godzinie 7.30  wejście główne 

17.06.(piątek) 
Godz. 12.00 
Sala nr 108 

MEC.05 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów 
na salę 

o godzinie 11.30  wejście główne 

17.06.(piątek) 
Godz. 16.00 
Sala nr 108  

MEC.05 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów 
na salę 

o godzinie 15.30  wejście główne 

18.06.(sobota) 
Godz. 8.00 
Sala nr 108  

MEC.05 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów 
na salę 

o godzinie 7.30  wejście główne 

18.06.(sobota) 
Godz. 12.00 
Sala nr 108  

MEC.05 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów 
na salę 

o godzinie 11.30  wejście główne 

18.06.(sobota) 
Godz. 16.00 
Sala nr 108  

MEC.05 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów 
na salę 

o godzinie 15.30  wejście główne 

06.06.(poniedziałek) 

Godz. 8.00 
Sala nr 122 

DRM.02 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów 
na salę 

o godzinie 7.30  wejście główne 

06.06.(poniedziałek) 

Godz. 12.00 
Sala nr 122  

DRM.02 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów 
na salę 

o godzinie 11.30  wejście główne 

06.06.(poniedziałek) 

Godz. 16.00 
Sala nr 122  

DRM.02 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów 
na salę 

o godzinie 15.30  wejście główne 

07.06.(wtorek) 
Godz. 8.00 
Sala nr 122 

DRM.02 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów 
na salę 

o godzinie 7.30  wejście główne 

07.06.(wtorek) 
Godz. 12.00 
Sala nr 122  

DRM.02 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów 
na salę 

o godzinie 11.30  wejście główne 

07.06.(wtorek) 
Godz. 16.00 
Sala nr 122  

DRM.02 (w) 
 

Wpuszczanie uczniów 
na salę 

o godzinie 15.30  wejście główne 

08.06.(środa) 
Godz. 8.00 
Sala nr 122 

DRM.02 (w) Wpuszczanie uczniów 
na salę 

o godzinie 7.30  wejście główne 

08.06.(środa) 
Godz. 12.00 
Sala nr 122  

DRM.02 (w) Wpuszczanie uczniów 
na salę 

o godzinie 11.30  wejście główne 
 



 

08.06.(środa) 
Godz. 16.00 
Sala nr 122 

DRM.02 (w) Wpuszczanie uczniów 
na salę 

o godzinie 15.30  wejście główne 

09.06.(czwartek) 
Godz. 8.00 
Sala nr 122  

DRM.02 (w) Wpuszczanie uczniów 
na salę 

o godzinie 7.30  wejście główne 

09.06.(czwartek) 
Godz. 12.00 
Sala nr 122  

DRM.02 (w) Wpuszczanie uczniów 
na salę 

o godzinie 11.30  wejście główne 

09.06.(czwartek) 
Godz. 16.00 
Sala nr 122  

DRM.02 (w) Wpuszczanie uczniów 
na salę 

o godzinie 15.30  wejście główne 

09.06.(czwartek) 
Godz. 8.00 
Sala nr 22 

INF.02 (wk) 
 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 7.20  wejście boczne - wejście nr 1 

09.06.(czwartek) 
Godz. 12.30 
Sala nr 22 

INF.02 (wk) 
 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 12.00  wejście boczne - wejście nr 1 

09.06.(czwartek) 
Godz. 17.00 
Sala nr 22 

INF.02 (wk) 
 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 16.30  wejście główne - wejście nr 2 

10.06.(piątek) 
Godz. 8.00 
Sala nr 22 

INF.02 (wk) 
 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 7. 30  wejście boczne przy pokoju nauczycielskim - 
wejście nr 3 

10.06.(piątek) 
Godz. 12.30 
Sala nr 6 

INF.02 (wk) 
 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 12.10  wejście boczne przy pokoju nauczycielskim - 
wejście nr 3 

22.06. (środa) 
Godz. 12.00 
Sala nr 12 

EE.09 (wk) 
 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 11.30  wejście główne - wejście nr 2 
 

27.06.(czwartek) 
Godz.9.00 
Sala nr 13 

AU.36 (dk) 
 

Wpuszczanie uczniów  
na salę  

o godzinie 8.40  wejście główne - wejście nr 2 
 

 

2.3.  O przyjętych rozwiązaniach w szkole zdający oraz ich rodzice/opiekunowie 

 prawni zostaną poinformowani poprzez umieszczenie informacji  na stronie 

 internetowej szkoły dokumentu "Wytyczne dla zdających  oraz 

 rodziców/opiekunów prawnych  w ZS nr 1 w Szczytnie dotyczące 

 organizowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych w sesji letniej 

2022”. 

2.4. Każdy zdający potwierdza swoją obecność przy wejściu na egzamin, 

 podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu . 

2.5.  W przypadku zdającego, który przystępuje do egzaminu, korzystając z pomocy 

nauczyciela wspomagającego, musi również być zachowany odpowiedni  

odstęp pomiędzy tym zdającym a nauczycielem.  



 

Sekcja 3 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu 

egzaminacyjnego lub u zdającego 

3.1. 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.  

3.2. W przypadku EPKwZ, do którego przystępują niepełnoletni zdający, PZE 

niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej 

sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia zdającego - także pogotowie ratunkowe. W przypadku zdających 

pełnoletnich przystępujących  EPKwZ PZE informuje właściwą powiatową stację 

sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego - 

także pogotowie ratunkowe.  

3.3. 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. 

  
 


