WYTYCZNE DLA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO
I EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

1.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny
pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

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.

3.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
telefonów komórkowych, maskotek.

4.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych,
linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od
innych zdających.

5.

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

6.

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.

7.

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, w miejscu wyznaczonym
przez dyrektora szkoły ( strefa ucznia na parterze).

2. Środki bezpieczeństwa osobistego
2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni 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, 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 w przypadku
Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie.
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) korzysta ze słowników w czasie egzaminu z języka polskiego
4) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części
praktycznej Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie.
5) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali
egzaminacyjnej.
a. 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).
b. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.
c. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw
między poszczególnymi zakresami lub zmianami egzaminu, ze względu
na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli
to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

3.Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków,
pomieszczeń
3.1. Przy wejściu do szkoły wywieszona jest informacja:
1) dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania
zakażeniu
2) zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji
sanitarno-epidemiologicznej
3) zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
4) zawierająca numery telefonów do służb medycznych
5) zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
a. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk
(środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieszczona
informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie
osoby wchodzące na teren szkoły.
b. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali
egzaminacyjnej, a obok płynu umieszczona informacja na temat
prawidłowej dezynfekcji rąk.
3.2. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone
jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, tego samego
urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż
jedna osoba, będzie dozownik z płynem dezynfekcyjnym , który należy
koniecznie użyć przed skorzystaniem z danego materiału
egzaminacyjnego/urządzenia.
3.3. Sale egzaminacyjne będą 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.
3.4. Dla każdego zdającego będzie zapewnione miejsce , w którym będzie mógł
zostawić rzeczy osobiste – ( plecak, torbę, kurtkę, telefon). Aby
zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje
rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy należy zachowywać
odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust
i nosa).

3.5. Na terenie szkoły zostanie wyznaczone i przygotowane pomieszczenie
(wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym
będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych.
3.6. Na terenie szkoły zostanie wyznaczone i przygotowane miejsce wyposażone w
płyn dezynfekujący, w którym osoby przystępujące do dwóch egzaminów
jednego dnia będą mogły, przy zachowaniu odpowiednich odstępów, zjeść
przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami, albo
poczekać do rozpoczęcia popołudniowej sesji egzaminacyjnej.
4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu
4.1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
1) zdający stawiają się w szkole w następującej kolejności:
godz. 8.15- sala nr 2- boczne wejście od strony boiska
104,106,109- wejście główne
godz. 8.30- sala nr 202,204,6-wejście ewakuacyjne od strony boiska
(obok w-f)
4.2. zdający wychodzą z sal po egzaminie zgodnie z kolejnością w
pkt.4.1.procedury:
4.3. wrażeniami po egzaminie można się dzielić między sobą z wykorzystaniem
mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, należy unikać spotkań
w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
4.4. W przypadku Egzaminu Maturalnego i Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje
w Zawodzie, zdający potwierdzają swoją obecność
na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
4.5. 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, po wyrażeniu zgody przez przewodniczącego
zespołu nadzorującego.

5.Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu
egzaminacyjnego lub u zdającego
5.1.Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące
objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu
nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego
( dyrektora szkoły), 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.
5.2.Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ( dyrektor szkoły) informuje
właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się
stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.
5.3.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.
1) zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
(www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus),
a także obowiązujących przepisów prawa

