
Zarządzenie nr 23/2021/2022 

dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego 

z dnia 27.04.2022 r. 

 

w sprawie procedur bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie szkoły zgodnie z wytycznymi 

MEiN, MZ i GiS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych podczas                                                          

egzaminów maturalnych i zawodowych 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1080) 

Zarządzam co następuje: 
 

§ 1 

1. W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły i ochrony 

przed przenoszeniem wirusa COVID-19 wprowadza się: 

1) procedurę dotycząca organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu                     

w roku szkolnym 2021/2022, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

2) procedurę dotycząca organizacji i przeprowadzenia egzaminu zawodowego oraz 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu w roku 

szkolnym 2021/2022, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom szkoły. 

§ 3 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się dyrektorowi. 

§ 4 

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

 

Bolesławiec, 27.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Do zarządzenia nr 23/2021/2022 

z dnia 27.04.2021 

 

 

Procedura dotycząca organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu 

 

1. Wytyczne dla osób zdających egzamin maturalny: 

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, 

egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzenie egzaminu- bez objawów 

chorobowych. 

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

3.  Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 
infekcji lub choroby zakaźnej.  

4.  Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli ręce wodą                    

z mydłem.  

5. Opiekunowie powinni przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym jako elementu 
obowiązującego ich regulaminu szkoły.  

6. Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzili do budynku szkoły lub na teren szkoły, 
zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.  

7. Rekomenduje się ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu szkoły, w 
szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.  

8. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego bądź innych urządzeń do bezdotykowego 

pomiaru temperatury.  

9.  Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź chorobę 

zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu i 
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.  

10. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń 
telekomunikacyjnych, maskotek. 

11. 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. W przypadku materiałów 

jednorazowych, których nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać 

przyborów od innych zdających. 

12. 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, 

jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń (tj. wydzielone pomieszczenie, zachowanie dystansu 
1,5m , okna w pomieszczeniu powinny być otwarte, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne) 

13. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołu 

nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić te osoby, które z uzasadnionych 
powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu. 

14.  Obowiązują ogólne zasady higieny:  



- częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),  

- ochrona podczas kichania i kaszlu,  

- unikanie dotykania oczu, nosa i ust,  

- niedzielenie się zaczętym jedzeniem.  

15. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę 

zdających z np. jednego słownika, tablicy matematycznej 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. 

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

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

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

z własnego długopisu. 

18. 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. 

 

2. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego 

lub u zdającego. 

19. 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 minimum 2 m odległości od innych osób. 

20. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego 

przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu  

lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia 

o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić 

zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. 



Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania 

egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla 

bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. 

Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu                        

w danej sali oraz w protokole zbiorczym. 

21. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego 

lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby                          

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu. W przypadku egzaminu maturalnego,                     

w przypadku zdających pełnoletnich przystępujących do egzaminu maturalnego – Przewodniczący 

zespołu egzaminacyjnego informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną,                   

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

22. Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły 

powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni 

przychodzić do pracy. 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 

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; 

2) w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, 

powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do zaleceń 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć 

dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek; 

3) w przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby 

biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie 

przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć opisaną procedurę. 

http://www.gis.gov.pl/
http://www.gov.pl/web/koronawirus


a. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się 

do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie 

zakażoną. 

b. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się 

do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub 

uzyskania porady. 

c. 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. 

 

3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków i pomieszczeń. 

23. Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach 

szkolnych oraz w innych przewidzianych  w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania 

odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu 

nadzorującego.  

24. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany 

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

25. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać 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 sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie 

pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla członków zespołu 

nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym 

zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających. 

26. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający 

oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek 

stanowią sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów. 



27. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć 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. 

28. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. 

29. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 

30. Przeprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: 

poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i 

powierzchni płaskich. 

31. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed  

i po każdym egzaminie. W przypadku poszczególnych zmian części pisemnej i części praktycznej 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie konieczne jest również dezynfekowanie 

ławek i krzeseł pomiędzy poszczególnymi sesjami egzaminacyjnymi lub zmianami danego dnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do zarządzenia nr 23/2021/2022 

z dnia 27.04.2022 

 

Procedura dotycząca organizacji i przeprowadzenia egzaminu zawodowego oraz 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu 

  

1. Wytyczne dla zdających egzamin zawodowy i egzamin potwierdzający kwalifikacje  

w zawodzie. 

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. 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 komór-

kowych, maskotek. 

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kal-

kulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

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

7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. 

8. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przynie-

sione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami. 

9. 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, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń. 

10. Obowiązują ogólne zasady higieny:  

- częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),  



- ochrona podczas kichania i kaszlu,  

- unikanie dotykania oczu, nosa i ust,  

- niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

2. Wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa osobistego. 

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. 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. 

3. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może po-

prosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (ko-

nieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). 

4. 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 egza-

minu) 

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

5. 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 prze-

prowadzanie egzaminu w danej sali). 



6. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane  

w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa 

za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia 

oddychania. 

7. W przypadku części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie egzami-

natorzy obserwujący przebieg pracy zdających i podchodzący do kolejnych stanowisk egzami-

nacyjnych muszą podczas wykonywania tych czynności mieć zakryte usta i nos. 

8. 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 odręb-

nej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomię-

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

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

winna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. 

10. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi 

zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezyn-

fekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów. 

11. 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 ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o ko-

nieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urzą-

dzenia. 

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

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

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

własnego długopisu. 

14. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóź-

niej 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 arku-

szem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 



 

3. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub 

u zdającego. 

1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, prze-

wodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewod-

niczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby prze-

jawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnie-

niem minimum 2 m odległości od innych osób. 

2. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiają-

cego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący ze-

społu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egza-

minacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego po-

winien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może 

brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE 

może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nad-

zorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest 

odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje 

się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym. 

3. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego 

lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby                   

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego 

może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy 

przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało,                     

że takie rozwiązanie jest niezbędne. 

4. W przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, do którego przystępują nie-

pełnoletni zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia rodzi-

ców/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 przystępu-

jących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Przewodniczący zespołu egza-

minacyjnego informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogar-

szania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. 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 porady medycznej. 

5. Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły po-

winni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni 

przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sani-

tarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić 

pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem 

1) zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Mi-

nistra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa; 

2) w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących obja-

wów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, po-

wiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować po-

wierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do zaleceń państwo-

wego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 

procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek; 

3) w przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby 

biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej nie-

pokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie prze-

rwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć opisaną procedurę. 

6. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w któ-

rych przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS od-

noszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną. 

7. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić się do właściwej 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

8. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nad-

zorujących, 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. 

 

4. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków i pomieszczeń. 

http://www.gis.gov.pl/
http://www.gov.pl/web/koronawirus


1. Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach 

szkolnych oraz w innych przewidzianych  w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania 

odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nad-

zorującego.  

2. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany 

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

3. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane z zachowa-

niem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nad-

zorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych człon-

kowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). 

Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się 

po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji 

stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, 

aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nad-

zoru pracy zdających. 

4. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający 

oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek 

stanowią sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów. 

5. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co go-

dzinę 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. 

6. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. 

7. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego my-

cia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 

8. Przeprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: 

poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i po-

wierzchni płaskich. 

9. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed  

i po każdym egzaminie. W przypadku poszczególnych zmian części pisemnej i części praktycznej 



egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie konieczne jest również dezynfekowanie ła-

wek i krzeseł pomiędzy poszczególnymi sesjami egzaminacyjnymi lub zmianami danego dnia. 

10. Dezynfekować należy również: 

1) klawiatury, myszki i monitory dotykowe albo laptopy wykorzystywane  

do przeprowadzenia części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie. 

2) sprzęt i urządzenia wykorzystywane przez zdających podczas przeprowadzania części prak-

tycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; sprzęt i urządzenia,  

z których podczas egzaminu korzysta kilkoro zdających, powinien być dezynfekowany również 

w trakcie egzaminu. 

 

 

 


