
Załącznik do Zarządzenia18/2020 

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia w 2020 r. egzaminów 

potwierdzających kwalifikację w zawodzie w związku COVID-19. 

 

 

W Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu wprowadza się 

następujące Szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia w 2020 r. 

egzaminów potwierdzających kwalifikację w zawodzie.  

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów  

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

pracownik Centrum), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Zdający, egzaminator 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. 

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren Centrum, z wyjątkiem 

sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

4. Zdający nie powinni wnosić na teren Centrum zbędnych rzeczy, w tym książek, 

telefonów komórkowych. 

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający 

nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

6. Centrum nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin zdający może przynieść własną 

butelkę z wodą. 

7. 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. 

 

Środki bezpieczeństwa osobistego 

1. Czekając na wejście do Centrum lub do laboratorium, zdający są zobowiązani 

zachować odpowiedni odstęp od siebie (co najmniej 1,5 m) i zakrywać usta i nos. 

2. Na teren Centrum mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem 

(maseczką lub przyłbicą) Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie Centrum, z 

wyjątkiem laboratoriów po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających 

do stanowiska egzaminacyjnego. Podczas wpuszczania zdających do laboratorium 

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). 

3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca 

w laboratorium. Po zajęciu miejsca w laboratorium (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) kończy egzamin  i wychodzi z laboratorium. 

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, 

obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, podczas 

poruszania się po laboratorium są zobowiązani zakryć usta i nos. Mogą odsłonić je, 

 



kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu 

niezbędnego odstępu. 

5. W przypadku egzaminu praktycznego zdający nie mogą przebywać w laboratorium 

podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, 

ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to 

konieczne – znajdujących się w nich sprzętów. 

 

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń 

1. Przy wejściu do Centrum (od strony Inkubatora Nowych Technologii), zdający mają 

obowiązek zapoznać się z informacją dotyczącą: 

1) objawów zakażenia koronawirusem i sposobów zapobiegania zakażeniu,  

2) numerów telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału 

zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się 

kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.  

2. Zdających przed wejściem do budynku przejmuje przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego lub członek zespołu nadzorującego 30 minut przed egzaminem 

(zaopatrzony w maseczkę lub przyłbicę i rękawiczki), który przeprowadza z nimi 

wywiad dotyczący stanu zdrowia i dokonuje pomiaru temperatury. 

3. Po uprzedniej dezynfekcji  rąk, zdający w maskach ochronnych zakrywających usta 

i nos, mogą wejść do budynku pod opieką przewodniczącego zespołu egzamina-

cyjnego lub członka zespołu nadzorującego i kierują się do laboratorium, w którym 

odbędzie się egzamin. 

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, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować 

zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału 

egzaminacyjnego/urządzenia. 

5. Ławki w laboratorium ustawione są w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi 

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

6. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego są 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 laboratorium. 

7. Drzwi do Centrum oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być uchylone, 

tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie 

musiały ich otwierać. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi 

nie mogą być uchylone, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów. 

8. Laboratoria są wietrzone 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. Dla każdego zdającego jest zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić 

rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. 

10. W Centrum zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet. 

11. Ławki oraz krzesła w laboratorium są dezynfekowane przed i po każdym egzaminie 

oraz pomiędzy poszczególnymi sesjami egzaminacyjnymi lub zmianami danego dnia. 

12. Dezynfekowane są również: 

1) klawiatury, myszki i monitory dotykowe albo laptopy wykorzystywane do 

przeprowadzenia części przy komputerze 



2) sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez zdających podczas przeprowadzania 

części praktycznej; sprzęt i urządzenia, z których podczas egzaminu korzysta 

kilkoro zdających, powinien być dezynfekowany również w trakcie egzaminu 

3) sprzęt wykorzystywany do części praktycznej we właściwych kwalifikacjach  

4) przybory piśmiennicze, jeżeli szkoła zdecyduje się zapewnić takie materiały dla 

zdających, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin. 

13. W Centrum jest wyznaczone pomieszczenie – sala 17-0 (wyposażone m.in. w środki 

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

przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

1. Pracownik Centrum odbiera paczki od kuriera w rękawiczkach, dezynfekuje płynem 

dezynfekcyjnym, a następnie przekazuje przewodniczącemu komisji egzanacyjnej. 

2. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym 

również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos. 

3. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający są informowani o obowiązujących zasadach 

bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, 

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego 

z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z laboratorium  po zakończeniu 

pracy z arkuszem egzaminacyjnym, 

3) 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, 

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  

po zakończonym egzaminie. 

4. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed Centrum oraz przed laboratorium 

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

5. Zdający może opuścić na stałe laboratorium 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 laboratorium. 

 

 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub 

u zdającego 

1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy 

choroby, przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który odizolowuje  zdającego lub inną 

osobę przejawiają objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu – sala 17-0, 

z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia 

rodziców/opiekunów oraz właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 

stosując się ściśle do wydawanych przez nią instrukcji i poleceń.  

2. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają budynek w obecności 

przewodniczącego lub członka zespołu nadzorującego od strony Urzędu Celnego. 
 


