Procedury sanitarne
obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
w
Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich

Zasady ogólne
Udział w egzaminie może wziąć wyłącznie osoba zdrowa (zdający, członek

1.

zespołu nadzorującego, inny uczestnik egzaminu1), bez objawów chorobowych
zbieżnych z objawami COVID-19. Każda osoba wchodząca do obiektów szkoły
zobowiązana jest zakrywać usta i nos, oraz zdezynfekować dłonie przy użyciu
środka dostarczonego przez szkołę.
Osoba objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo osoba,

2.

która przebywa w domu z osobą poddaną kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych, nie może brać udziału w egzaminie.
Rodzic (prawny opiekun) nie może wejść ze zdającym na teren szkoły,

3.

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. Zapis
pkt 1.1 i 1.2 stosuje się odpowiednio.
Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,

4.

telefonów komórkowych, maskotek i innych, z wyjątkiem:
1) długopisu (pióra) piszącego w kolorze czarnym oraz przyborów do
wyłącznego użytku, dopuszczonych na egzaminie przez CKE. Zdający nie
mogą pożyczać przyborów od innych zdających,
2) wody pitnej w butelce plastykowej,
3) szczelnie opakowanego posiłku, jeżeli przystępują do więcej niż jednego
egzaminu w tym samym dniu. Posiłek nie może być wniesiony na salę
egzaminacyjną.

1

uczestnikiem egzaminu może być również:
1.
2.
3.

Obserwator
Asystent techniczny lub opiekun pracowni – jeżeli jego obecność wynika z procedury ogólnej organizacji egzaminów.
Inna osoba, jeżeli wynika to z odpowiedniej procedury przygotowania i przeprowadzania egzaminów.

5.

Cudzoziemcy przystępujący do egzaminu, w którym jako sposób dostosowania
egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są
zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem będą
sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego.

6.

Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między
poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu.
Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia, w czasie
przerwy pomiędzy egzaminami mogą:
1) opuścić teren szkoły, albo
2) oczekiwać na rozpoczęcie kolejnego egzaminu, w wyznaczonym do tego
miejscu. W tym czasie mogą, zachowując nakazaną odległość od innych
oczekujących, spożyć przyniesione przez siebie produkty w pomieszczeniu
przygotowanym w tym celu. Powrót na salę egzaminacyjną wymaga
dopełnienia obowiązku dezynfekcji rąk i zakrycia ust i nosa.

Środki bezpieczeństwa osobistego
1.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem
(maseczką, materiałem lub przyłbicą – jeżeli ze względów zdrowotnych nie mogą
zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie
całej szkoły.

2.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m od innych uczestników egzaminu) oraz
mają zakryte usta i nos.

3.

Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek zespołu
nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu
zweryfikowania jego tożsamości, przy zachowaniu co najmniej 1,5-metrowego
odstępu. Jeżeli zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując
się w wykazie - ma obowiązek korzystać z własnego długopisu (pióra).

4.

Podczas egzaminu zdający może odsłonić twarz dopiero po ogłoszeniu przez
przewodniczącego zespołu nadzorującego rozpoczęcia egzaminu. Zdający ma
obowiązek ponownie zakryć usta i nos, gdy:
1) na zgłoszenie zdającego - podchodzi do niego członek zespołu
nadzorującego, egzaminator albo inny uczestnik egzaminu,
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2) przechodzi, za zgodą członka zespołu nadzorującego, do wyznaczonego
miejsca w celu skorzystania, oraz podczas korzystania, z dostępnych dla
wszystkich zdających materiałów pomocniczych; przed skorzystaniem z tych
materiałów zdający ma obowiązek zdezynfekować dłonie
3) za zgodą członka zespołu nadzorującego - wychodzi z sali egzaminacyjnej
(np. zakończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym albo wychodzi do toalety).
5.

Zespół nadzorujący i inni uczestnicy egzaminu, podczas przemieszczania się po
sali egzaminacyjnej w związku z nadzorowaniem jego przebiegu, powinni mieć
zakryte usta i nos.

6.

Każdy uczestnik egzaminu MOŻE – jeżeli uzna to za właściwe – mieć zakryte
usta i nos w trakcie całego przebiegu egzaminu.

7.

Egzaminator obserwujący przebieg pracy zdających w części praktycznej
egzaminu może odsłonić twarz, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
Podchodząc do kolejnych stanowisk egzaminacyjnych musi, jednak mieć zakryte
usta i nos.

8.

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa w żaden
sposób (również przyłbicą):
1) zgłaszają ten fakt dyrektorowi szkoły nie później niż trzy dni przed datą
egzaminu,
2) przystępują do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.

9.

Członkowie zespołu nadzorującego oraz inni jego uczestnicy, którzy ze
względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki,
powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia
oddychania.

10. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy
choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu
nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego,
który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy
choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem
minimum 2 m odległości od innych osób.
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