
WYTYCZNE  SANITARNE I BEZPIECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW 

PRZYSTĘPUJĄCYCH  

DO EGZAMINU ZAWODOWEGO- STYCZEŃ-LUTY 2021 W BSP. 

I. Zdający egzamin zawodowy 

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

sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Zdający, 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. Uczniowie w oświadczeniu przygotowanym przez szkołę potwierdzają podpisem 

iż: 

a) nie są objęci nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną), 

b)żaden z domowników nie podlega aktualnie nadzorowi epidemiologicznemu, 

c) nie występują u niego objawy wskazujące (gorączka, kaszel, bóle gardła, 

duszności ( chorzy na astmę i alergicy zaznaczają informację o stanie zdrowia w 

uwagach). 

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem 

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

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

telefonów komórkowych, maskotek. 

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych   

piszących w  kolorze czarnym oraz innych przyborów wg listy Dyrektora CKE 

dozwolonych  na daną kwalifikację  W przypadku materiałów jednorazowych, których 

zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać 

przyborów od innych zdających.  

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin uczeń może przynieść własną 

butelkę z wodą. 

II. Środki bezpieczeństwa osobistego: 

1.Uczniowie będą wpuszczani na teren szkoły  półtorej godziny przed 

egzaminem, a na salę egzaminacyjną trzy kwadranse przed rozpoczęciem 

egzaminów. 



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

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

3.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).  

4.Uczniowie w czasie trwania egzaminów korzystają z szatni i przydzielonych szafek 

szkolnych, zobowiązują się do pozostawiania klucza w przydzielonej szafce 

(pisemnie w oświadczeniu) po każdym egzaminie tak, aby można było codziennie 

zdezynfekować szafki wykorzystywane przez uczniów i zapewnić im bezpieczeństwo. 

Numery szafek są zgodne z numerami szafek przydzielonymi uczniowi w bieżącym 

roku szkolnym. 

5.Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  

z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. 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). 

6.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) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 

egzaminacyjnej. 

7.Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie 

egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku i podczas egzaminu.  

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

maseczką, mogą nosić przyłbicę. 

 

 

 



III. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, 

pomieszczeń: 

1.W przypadku egzaminu z przedmiotów na którym dozwolone jest korzystanie przez 

grupę zdających z np. jednego urzadzenia, (gilotyny do cięcia papieru), itp. z którego 

może korzystać więcej niż jedna osoba, zdający zobowiązany jest do  użycia 

dozownika  z płynem dezynfekcyjnym, który stoi obok  przed skorzystaniem z danego 

materiału egzaminacyjnego. 

 

IV. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu: 

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

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  

2. W przypadku Egz. Zawodowego zdający potwierdzają swoją obecność na 

egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu. 

3.O godzinie wyznaczonej jw. zdający wchodzą do sali pojedynczo, okazując 

dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, przewodniczący zespołu 

nadzorującego lub członek losuje w ich obecności numery stolików. 

 

V .Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia  u zdającego: 

1.Jeżeli zdający 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 (gabinet pielęgniarki) z zapewnieniem minimum 2 m odległości od 

innych osób.(obowiązuje procedura postępowania na wypadek podejrzenia 

zakażenia koronawirusem w BSP). 


