Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w CKZ w Opolu w sesji 2.2020
Uczniowie powinni przybyć na egzamin min. 30 minut przed godziną
rozpoczęcia się egzaminu i udać się bezpośrednio pod wyznaczoną salę.
Przypominamy, że zdający muszą mieć ze sobą dowód tożsamości, odzież
ochronną oraz długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel,
inny pracownik placówki0), bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną.
2. Zdający,
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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 placówki,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Podczas egzaminu w placówce mogą przebywać wyłącznie:
1) zdający
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie
zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, asystenci
techniczni,
3) inni pracownicy placówki odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w
czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi
taka konieczność
Niedozwolone jest przebywanie na terenie placówki osób innych niż
wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z
wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków
przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający
wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
5. Zdający nie powinni wnosić na teren placówki zbędnych rzeczy, w tym
książek, telefonów komórkowych, maskotek.
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piśmienniczych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych
zdających.
7. Placówka nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną
butelkę z wodą.
Środki bezpieczeństwa osobistego
1. Czekając na wejście do placówki, zdający zachowują odpowiedni odstęp
(co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
2. Na teren placówki 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 placówki, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc
przez
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egzaminacyjnego. 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 najmniej1,5-metrowego odstępu).
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) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni
4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali
egzaminacyjnej.
4. Przewodniczący
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przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności,
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egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz,
kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu
niezbędnego odstępu.
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
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zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
6. Egzaminatorzy obserwujący przebieg pracy zdających i podchodzący do
kolejnych stanowisk egzaminacyjnych muszą podczas wykonywania tych
czynności mieć zakryte usta i nos.
Szczegółowe
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zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa
1) Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może
zakrywać
ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później
niż do 29 maja 2020 r.
2) Dyrektor
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o
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dyrektorowi

okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z informacją
określoną w pkt 3.6.3.

7. 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.
8. Zdający,

powinni

unikać spotkań w grupie np.

przy

dzieleniu

się

wrażeniami po egzaminie.
9. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w
wykazie, korzystając z własnego długopisu.
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10. 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.
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