
Wytyczne dla Zdających (uczniów i absolwentów) dotyczące  

przeprowadzania Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie w roku 2020,  

obowiązujące w ZSP Nr 3 w Zamościu  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
 

 

Opracowano w oparciu o: 

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.), 

• Wytyczne MEN, CKE i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:  

- ósmoklasisty (E8)  

- gimnazjalnego (EG)  

- maturalnego (EM)  

- potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)  

- zawodowego (EZ).  
 

Kto może przystąpić do egzaminu oraz zasady korzystania z przyborów podczas egzaminu 

1. Do egzaminu może przystąpić 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. 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, na których potencjalnie mogą być przenoszone choroby zakaźnej, np. COVID-19. 

5. Podczas egzaminu każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych oraz innych (również 

własnych) przyborów, które wymienione zostały w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą 

korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 

r., np. linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

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

7. 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. 

8. 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 gwarantująca dystans przynamniej 2m. 
 

Wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa 

9. Oczekując na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co 

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

10. 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 w przypadku części praktycznej egzaminu. 

11. Podczas wpuszczania zdających 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). 



12. 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: 

• podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, 

• wychodzi do toalety, 

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

• kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

13. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po 

zajęciu miejsca przy stoliku/stanowisku egzaminacyjnym. 

14. 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. Sytuacja, w której dany 

zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi 

szkoły nie później niż do 05 czerwca 2020 r. 

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

16. Przy każdym wejściu do szkoły umieszczony został płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, 

min. 60%). Zgodnie z informacją znajdującą się przy środku dezynfekującym, każda osoba wchodząca 

na teren szkoły, a zatem również każdy zdający ma obowiązek z niego skorzystać we właściwy sposób. 

17. Płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją o zasadach prawidłowej dezynfekcji rąk dostępne będą również 

w salach egzaminacyjnych. 

 

 

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

18. Należy unikać „tworzenia się grup” zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed 

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W związku z powyższym zaleca się, aby wrażeniami 

po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, 

telefonicznie z domu, a nie np. przy wejściu do szkoły lub na korytarzu przed salą egzaminacyjną 

19. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w „wykazie zdających”, korzystając 

wyłącznie z własnego długopisu. 

20. 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. 

21. Dopuszcza się kontrolę temperatury zdających przed wejściem do budynku szkoły lub przed wejściem 

do sali egzaminacyjnej za pomocą termometru bezdotykowego. 
 

Wchodzenie na teren budynku szkoły na egzamin w dniach 22 czerwca i 23 czerwca 2020 r. 

22. W dniach 22 czerwca 2020 r. oraz 23 czerwca 2020 r., ze względu na udział w egzaminach dużej liczby 

zdających wpuszczenie uczestników egzaminów na teren budynku szkoły odbywać się będzie z 

wykorzystaniem trzech wejść (patrz zdjęcie poniżej) według następującego schematu: 

• Wejście 1 (główne wejście do szkoły) – korzystają zdający egzamin w salach: 312 i 313 

• Wejście 2 (naprzeciw auli szkolnej) – korzystają zdający egzamin w auli szkolnej 

• Wejście 3 (łącznik na obiekty sportowe) – korzystają zdający egzamin na dużej sali gimnastycznej 

23. Dodatkowo, aby zminimalizować zjawisko „grupowania się” uczestników egzaminu przed szkołą, 

zdający powinni stawić się przed szkołą w dniu egzaminu, zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 



kwalifikacja 
obowiązujące 

wejście do szkoły 

godzina, o której zdający 

powinien  być obecny 

przed wejściem do szkoły 

w dniu 22 czerwca 2020 r. 

kwalifikacja E.24 wejście 2 godzina 8:10 

kwalifikacja B.22 wejście 2 godzina 8:25 

kwalifikacja E.20 wejście 2 godzina 12:15 

w dniu 23 czerwca 2020 r. 

(część pisemna egzaminu ze wszystkich kwalifikacji) 

kwalifikacja B.21 wejście 1 godzina 9:15 

kwalifikacja E.07 wejście 1 godzina 9:15 

kwalifikacja BD.17 wejście 1 godzina 9:25 

kwalifikacja EE.03 wejście 2 godzina 9:15 

kwalifikacja EE.08 

(zdający egzamin w auli) 
wejście 2 godzina 9:25 

kwalifikacja EE.08 

(zdający egzamin w sali 

gimnastycznej) 

wejście 3 

klasa 3E – godzina 9:10 

klasa 3F – godzina 9:20 

klasa 3M – godzina 9:30 

klasa 3O – godzina 9:40 

kwalifikacja EE.05 wejście 2 godzina 11:10 

kwalifikacja E.13 wejście 2 godzina 11:25 

kwalifikacja E.08 wejście 2 godzina 11:25 

kwalifikacja E.14 wejście 2 godzina 13:10 

kwalifikacja E.20 wejście 2 godzina 13:25 

kwalifikacja E.24 wejście 2 godzina 13:25 

 

 

 

 

 

Wejście 1 

– wejście 

główne 

Wejście 3 - 

łącznik na 

obiekty 

sportowe 

Wejście  2 -

naprzeciw auli  


