Informacja dotycząca organizacji przeprowadzania egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
w sesji zimowej-2021 r. ZSP_Chełmża
( w oparciu o wytyczne CKE, MEN, GIS )

1.Kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu
oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów?
 Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent,
obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny
pracownik szkoły) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.
 Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu
nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach
domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem
sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
 Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym, książek, telefonów
komórkowych, maskotek.
 Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora.
Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
2. Wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w
organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa :

 Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem(maseczką
jedno- lub wielorazową, 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 szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
 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 najmniej 1,5-metrowego
odstępu).
 Obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy również przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego, członków zespołu nadzorującego, obserwatorów i innych osób
uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu, egzaminatorów, w każdej sytuacji, w
której w danym pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba.
 Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między
poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu ze względu na konieczność
przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz znajdujących się w nich sprzętów.
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3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń.
 Przy wejściu głównym do szkoły znajduje płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o
obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren
szkoły.
 Płyn do dezynfekcji rąk jest dostępny w każdej sali egzaminacyjnej oraz informacja
na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
 W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez
grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego
urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna
osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować
zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego
materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
 Dla każdego zdającego jest zapewnione miejsce w wyznaczonych salach lekcyjnych,
w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. ,
w której dla zdających będą przygotowane np. przezroczyste foliowe worki (tak aby
sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli
zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika szkoły (informacja o
wyznaczonych salach przy wejściu głównym do szkoły)
4.Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu
 Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających
obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

o

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
2) obowiązku zakrywania ust i nosa – w zakresie zgodnym z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa
3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także
przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy
zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po
zakończonym egzaminie.
 Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
1) zdającym powinni stawić się w szkole na 1 godzinę przed rozpoczęciem
egzaminu
2) zdający będą wpuszczani na teren szkoły wejściem głównym, zaś
wypuszczani wyjściem od strony boiska szkolnego,
3) zdających powinni unikać spotkań w grupie, a wrażeniami po egzaminie
powinni dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów
społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie,
 Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie,
korzystając z własnego długopisu.
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