Wewnętrzne procedury dotyczące przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie
(dla zdających; opracowano na podstawie przepisów prawa oświatowego)
Informacje ogólne:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
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.
W przypadkach wzmiankowanych pkt 1 i 2 – zdający lub osoba upoważniona w jego imieniu – zgłasza te fakty, wraz ze
stosownym udokumentowaniem, dyrektorowi najpóźniej w dniu planowanego egzaminu, co umożliwi wszczęcie procedury
przypisania tej osoby do przystąpienia do egzaminów potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w terminie dodatkowym.
Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z uczniem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np.
w poruszaniu się.
Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, ewentualnie
przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
Przed i po egzaminie sale egzaminacyjne są dezynfekowane.

Instrukcja wejścia:
Uczniowie zdający egzamin w Sali gimnastycznej (Nr 1), wchodzą wejściem oznaczonym A, od strony ORLIKA
A- wejście od strony ORLIKA
B- wejście od strony ogródka, przy gabinecie pielęgniarki;
C- wejście od strony ogródka, przy Sali 14.
D – wejście główne do szkoły od ulicy Świętojańskiej.
Uczniowie zdający egzamin w świetlicy szkolnej wchodzą do budynku szkoły wejściem B i przechodzą do świetlicy.
Uczniowie zdający egzamin w salach 103 i 208 wchodzą do szkoły wejściem C i przez piwnicę udają się na I lub II piętro.
Wejście D tylko dla nauczycieli, egzaminatora, Zespołów Nadzorujących i obserwatorów.
Wejście do szkoły w dniu egzaminu będzie możliwe tylko dla osób, które przejdą procedurę mierzenia temperatury i dezynfekcji
rąk.
Procedury wejścia do budynku szkoły i do sali egzaminacyjnej:
Uczniowie przychodzą do szkoły na egzamin w odpowiednim dniu, o wyznaczonej godzinie i minucie, zgodnie z harmonogramem
obowiązującym dla danej klasy. Prosimy o przybycie do szkoły nieco wcześniej i przebywanie w oczekiwaniu na wejście np. w
samochodzie lub na parkingu. Gdyby ktoś ze zdających musiał wcześniej przybyć do szkoły i nie miałby możliwości
pozostawania poza budynkiem do czasu wyznaczonego na wejście – informuje o tym dyrekcję szkoły, która umożliwi
tymczasowy pobyt w szkole.
Szkoła zapewni miejsce – szatnię szkolną (lub inne, np. w przebieralniach hali sportowej), w którym uczeń będzie mógł zostawić
rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Tam będą przygotowane np. foliowe worki, w których będą mogli zostawić
swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem.
Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają
zakryte usta i nos. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc.
Wrażeniami po egzaminie dzielą się uczniowie między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów,
telefonicznie, (unikają spotkań w grupie, np. na placu szkolnym, przy wejściu do szkoły).
Podczas zapraszania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić o chwilowe odsłonięcie
twarzy w celu zweryfikowania tożsamości (przy zachowaniu co najmniej 1,5-metrowego odstępu). Osoba, która nie posiada dokumentu
ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość, nie może być wpuszczona do sali egzaminacyjnej. Zdający potwierdzają swoją obecność na
egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystają z własnego długopisu. Zaleca się, aby zdający przy wykonywaniu tych czynności
wstępnych miał założone rękawiczki.
Przewodniczący zespołu nadzorującego (nie zdający!) losuje miejsce w imieniu każdego ucznia, wskazuje stolik (zgodnie z
numerem na wylosowanym bilecie). Wyjątki od tej reguły uwzględniają szczególne uwarunkowania zdrowotne, zgłoszone
wcześniej przez uczniów.
Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy
stoliku.
Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, maskotek oraz telefonów komórkowych (!), które
należy zostawić poza budynkiem szkoły.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych: długopisy z czarnym wkładem, linijka, cyrkiel,
kalkulator itp. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na których dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego egzemplarza
dokumentacji technicznej, urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, będzie ustawiony dozownik z płynem
dezynfekcyjnym. Zdający musi zdezynfekować ręce przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą, którą ustawia się obok stolika.
Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie
kolejnego egzaminu w sali nr 14 i 01 z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności, albo mogą w czasie przerwy opuścić
budynek szkoły, zachowując środki ostrożności. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zmianami egzaminu, ze względu na
konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz znajdujących się w nich sprzętów.
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, w następujących okolicznościach, gdy:

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.
Gdy w sali egzaminacyjnej pozostanie większa liczba zdających na koniec egzaminu, o kolejności opuszczania przez nich sali
decyduje przewodniczący danego ZN, z zachowaniem właściwych odstępów.
Przewodniczący Zespołu Nadzorującego na 10 min przed końcem czasu przeznaczonego na egzamin przypomina zdającym o
przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi (gdy wymaga tego arkusz).
Dodatkowe informacje:
Telefon informacyjno-alarmowy do sekretariatu szkoły 29 7425427;
e-mail: zs1@zs1wyszkow.edu.pl
Wyszków, styczeń 2021 r.

