
WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN 

POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE  

W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2020 
 

Informacje ogólne 

a) na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną,  

b) na egzamin nie może przyjść osoba przebywająca w kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych, 

c) na teren szkoły będą wpuszczani wyłącznie zdający egzamin i osoby uczestniczące 

w egzaminie, 

d) zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy np. książek, telefonów, 

maskotek. Telefony, portfele i torebki najlepiej zostawić np. w samochodzie (jeżeli 

zdający przyjeżdża samochodem). Zabieramy na egzamin wyłącznie rzeczy 

niezbędne: dowód, długopisy, pomoce dozwolone w ogłoszeniu dyrektora CKE (np. 

linijka, kalkulator). Nie ma możliwości pożyczenia ze szkoły lub od innego 

zdającego kalkulatorów czy innych pomocy.  

e) szkoła nie zapewnia wody pitnej, należy przynieść własną butelkę z wodą jeżeli 

zdający tego potrzebuje.  

f) na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczka 

lub przyłbica),  zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły do 

momentu zajęcia  miejsca przez zdających w sali egzaminacyjnej. W trakcie 

egzaminu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. 

g) zdający zobowiązany jest zakrywać usta i nos w trakcie egzaminu w przypadku, gdy 

podchodzi do niego członek komisji lub gdy wychodzi do toalety, 

h) jeżeli zdający ze względów zdrowotnych nie może nosić maseczki lub przyłbicy 

musi do 19 czerwca 2020 r zgłosić tą sytuację do sekretariatu szkoły, 

i) jeżeli zdający może mieć objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną (typu 

katar, kichanie) lecz wywołane alergią, zobowiązany jest ten fakt zgłosić do 

sekretariatu szkoły do 19 czerwca 2020 r. 

j) dla zdających, w zależności od tego w jakiej sali odbywa się egzamin, będą 

przygotowane szatnie do pozostawienia rzeczy osobistych. W przygotowanej szatni 

będą przezroczyste torebki z numerem każdego zdającego, zgodnym z numerem na 

liście. Zdający umieszcza swoje rzeczy w przygotowanej torebce. Szkoła nie 

odpowiada za pozostawione w szatni rzeczy. 

1. Organizacja egzaminu. 

a) procedura wpuszczania do sali egzaminacyjnej:  

Zdający ustawiają się według listy, przy wejściu do szkoły wyznaczonym dla każdej sali, 

zachowując od siebie bezpieczną odległość 1,5 metra, mając zakryte usta i nos. Nadzorujący 

egzamin będą wyczytywać poszczególne osoby. Po zdezynfekowaniu dłoni, zdający wchodzi 

do wyznaczonej szatni (jeżeli ma coś w niej do zostawienia), następnie przechodzi do sali i 

wykonuje czynności organizacyjne związane z egzaminem (podpisanie listy, odebranie 



naklejki, wylosowanie miejsca – losowanie wykonuje zespół nadzorujący) oraz zajmuje 

miejsce na sali egzaminacyjnej.  

b) opuszczanie sali egzaminacyjnej i szkoły odbywa się  tą samą drogą co wpuszczanie 

do sali. Po zakończonym egzaminie należy niezwłocznie opuścić szkołę. 

Wrażeniami z egzaminu zdający dzielą się miedzy sobą z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie. Unikamy spotkań w grupie.  

 

22 czerwiec 2020 r. – etap praktyczny – dokumentacja 

 

Zdający kwalifikację RL.21 o godzinie 8:30  ustawiają się przy wejściu do szkoły od strony 

boiska szkolnego, egzamin zdawać będą w świetlicy szkolnej. 

 

Zdający kwalifikację R.21 o godzinie 8:45 ustawiają się przy wejściu głównym do szkoły, 

egzamin zdawać będą w sali nr 12. 

 

Zdający kwalifikację B.22 i E.24 o godzinie 8:45 ustawiają się przy wejściu do szkoły od 

strony patio przy gabinecie pedagoga szkolnego, egzamin będą zdawać w sali nr 11. 

 

Zdający kwalifikację M.42 i R.22 o godzinie 12:30 ustawiają się przy wejściu głównym do 

szkoły, egzamin będą zdawać w sali nr 6. 

 

23 czerwiec 2020 r. – etap pisemny 

 

Egzamin o godzinie 10:00. 

 

Zadający kwalifikację BD.17 o godzinie 9:30 ustawiają się przy wejściu do szkoły od strony 

patio, obok gabinetu pedagoga szkolnego, egzamin będą zdawać w sali nr 16. 

 

Zdający kwalifikację EE.08 o godzinie 9:30 ustawiają się przy wejściu do szkoły od strony 

patio, obok sali nr 4 i 5, egzamin będą zdawać w świetlicy szkolnej. 

 

Zdający kwalifikację MG.18 (technikum) o godzinie 9:30 ustawiają się przy wejściu do 

szkoły od strony boiska, egzamin będą zdawać w sali gimnastycznej 

 

Zdający kwalifikację MG.18 (szkoła branżowa) o godzinie 9:45 ustawiają się przy głównym 

wejściu do szkoły, egzamin będą zdawać w sali nr 6. 

 

Zdający kwalifikację RL.21 o godzinie 9:30 ustawiają się przy głównym wejściu do szkoły , 

egzamin będą zdawać w sali nr 3.  

 

Pozostałe osoby zdające inne kwalifikacje ustawiają się przy głównym wejściu do szkoły o 

godzinie 9:55. 

 

 



Egzamin o godzinie 12:00. 

 

Zdający kwalifikację EE.05 o godzinie 11:30 ustawiają się przy wejściu do szkoły od strony 

patio, obok gabinetu pedagoga szkolnego, egzamin będą zdawać w sali nr 16. 

 

Pozostałe osoby zdające inne kwalifikacje ustawiają się przy głównym wejściu do szkoły  

o godzinie 11:45. 

 

Egzamin praktyczny wykonanie lub wykonanie na komputerze czyli kwalifikacje: 

 BD.17, EE.05, EE.08, MG.18, E.12, E.13, E.14 

 

Osoby zdające egzamin praktyczny na warsztatach szkolnych ustawiają się 30 minut 

przed planowanym rozpoczęciem egzaminu przy wejściu głównym na warsztaty i czekają na 

wpuszczenie do sali. Jeżeli to możliwe prosimy o przybycie na egzamin w stroju roboczym, 

aby nie przebierać się w szkole. 

 

Osoby zdające egzamin praktyczny w pracowni komputerowej w szkole, ustawiają się 

30 minut przed planowanym rozpoczęciem egzaminu przed głównym wejściem do szkoły i  

czekają na wpuszczenie do sali egzaminacyjnej. 

 

 

 

PROSZĘ WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH  

O PRZESTRZEGANIE PODANYCH WYTYCZNYCH. 


