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ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZS EGZAMINU 

EPKZ ZWIĄZANE Z COVID-19  

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 na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wy-
maga pomocy np. w poruszaniu się. 

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów ko-
mórkowych, maskotek. 

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. Zda-
jący 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 bu-
dynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, 
jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń. 

9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni od-
stęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

10. Przy wejściu do szkoły zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, 
min. 60%) korzystanie z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły jest obligatoryjne. 
Płyn do dezynfekcji rąk będzie dostępny także w każdej sali egzaminacyjnej. 

11. 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 zdro-
wotnych 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. Podczas 
wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zda-
jącego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wów-
czas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). 

12. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z 
własnego długopisu. 

13. 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: 

a. wychodzi do toalety 

b. podchodzi do niego nauczyciel, aby np. odebrać arkusz egzaminacyjny 

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

14. 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. 
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15. 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 sa-
mymi 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 dyrekto-
rowi szkoły nie później niż do 12 czerwca 2020 r. 

16. Podczas egzaminu należy pamiętać o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i 
oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania (podczas kaszlu i kichania należy za-
kryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką) 

17. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający oraz inne 
osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią sy-
tuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów. 

19. Sale egzaminacyjne będą wietrzone 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, w celu zapewnienia komfortu zdających. 

20. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego ze-
społu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają zało-
żone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos. 

21. 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 ostat-
nich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem 
egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

22. Po zakończonym egzaminie zdający muszą zachować odpowiedni dystansu od innych zda-
jących (co najmniej 1,5 m) 

23. Dla każdego zdającego zostanie przygotowane miejsce, w którym będzie mógł przed egzaminem 
zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Będzie to odrębne pomieszczenie, w 
którym dla zdających będą przygotowane przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich 
zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod 
nadzorem pracownika albo pod zamknięciem. Należy zminimalizować możliwość kontaktowania 
się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy albo zadbać, by 
oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa 
(odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa). 

24. Pomieszczenia, wyposażone w płyn dezynfekujący, będą także służyły osobom przystępującym do 
dwóch egzaminów jednego dnia gdzie będą mogły, przy zachowaniu odpowiednich odstępów, zjeść 
przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami, albo poczekać do rozpoczęcia 
kolejnego egzaminu. 

25. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną 
przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie można 
dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, te-
lefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. 


