
Procedury bezpieczeństwa podczas przeprowadzania egzaminów 

zewnętrznych  w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku 

1. Informacje podstawowe 

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie 

może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji                         

w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych. 

1.3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

1) zdający, 

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, 

obserwatorzy, egzaminatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące 

sprzęt   i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu, asystenci techniczni, 

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

obsługę szatni itp., 

4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania                                  

z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu, 

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

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

telefonów komórkowych itp. 

1.5. 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. Zdający nie 

mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

1.6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 

2. Środki bezpieczeństwa osobistego 

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

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

2.2. 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, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez 

zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. 

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). 

2.3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma 

obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 



1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego 

pytanie, 

2) wychodzi do toalety, 

3) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej 

egzaminu), 

4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

2.4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego – jeżeli uznają to za właściwe 

– mogą 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. 

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

nosić przyłbicę albo jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w 

odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany 

pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. 

2.6. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, 

powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 10 czerwca 2020 r. 

2.7. Zdający mają obowiązek poinformowania dyrektora szkoły do 10 czerwca o tym, że 

chorują na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub 

łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie 

interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących” 

skutkujących przerwaniem egzaminu i izolacją. 

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

poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność 

przeprowadzenia dezynfekcji. 

3. Procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

3.1. Po wejściu do szkoły należy obligatoryjnie użyć płynu do dezynfekcji rąk. 

3.2.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 użyć płynu dezynfekcyjnego przed skorzystaniem z danego materiału 

egzaminacyjnego/urządzenia. 

3.3. Podczas egzaminów drzwi do sal egzaminacyjnych mogą być otwarte. 

3.4. W szatni zdający będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. 

w przezroczystym foliowym worku, do którego przyczepi kartkę ze swoim imieniem oraz 

nazwiskiem (i klasą w przypadku powtarzających się nazwisk). Zdający zawsze zachowują 

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

3.5. Jeżeli procedury egzaminacyjne przewidują losowanie miejsc na sali egzaminacyjnej, 

członek zespołu nadzorującego posiadający rękawiczki ochronne w obecności zdającego losuje 

numer stolika, przy którym zdający pracuje z arkuszem egzaminacyjnym. 

3.6. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać wiedzę, kto ze zdających choruje na 

schorzenia, których objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, aby nie interpretować 



takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących” skutkujących 

przerwaniem egzaminu i izolacją. 

3.7. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną 

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu, dlatego: 

- przyjść do szkoły odpowiednio wcześnie (co najmniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia 

się egzaminu), 

- wrażeniami po egzaminie należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu 

do szkoły. 

3.8. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając 

z własnego długopisu. 

3.9. 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. 

4. Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u zdającego                              

lub członka zespołu nadzorującego 

4.1.Członkowie zespołów nadzorujących w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

nie powinni przychodzić do pracy i telefonicznie poinformować dyrektora szkoły o braku 

możliwości pracy podczas egzaminów zewnętrznych. Powinni pozostać w domu                                         

i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, 

a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować,                       

że mogą być zakażeni koronawirusem. 

4.2.Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego podczas egzaminu przejawia niepokojące 

objawy choroby, przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym 

dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie zdającego (przerywając mu egzamin) lub innej 

osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu 

z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Dyrektor szkoły powiadamia o tym 

fakcie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, z którym ustala dalszy sposób 

postępowania. 

4.2.Dyrektor szkoły informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną,                       

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

4.3.Obszar, w którym poruszał się pracownik lub zdający z podejrzeniem zakażenia, należy 

poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z zaleceniami państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). 


