
 
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 

 DLA UCZNIÓW  
ZDAJĄCYCH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE                                                                                                              

W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH i LICEALNYCH  
W SESJI LETNIEJ 2021 R. 

 
1. Egzamin zawodowy dla uczniów Technikum Elektronicznego nr 3 jest 

przeprowadzany zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania w 2021 

roku egzaminów zewnętrznych przygotowanych przez CKE, MEN oraz GIS. 

2. Dyrektor Szkoły co najmniej 3 dni przed planowanymi egzaminami przekazuje 

drogą elektroniczną do wiadomości zdających procedury postępowania podczas 

egzaminów wraz z planem wejść do poszczególnych sal (załącznik nr 1). 

3. Na egzamin zawodowy może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów 

chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.  

4. Uczeń nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty 

kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.  

5. Osoba, która przechorowała COVID-19 oraz osoba, która przyjęła wszystkie 

przewidziane procedurą dawki danej szczepionki, może przyjść na egzamin 

nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie. 

6. Wejście do budynku szkoły do poszczególnych sal odbywa się zgodnie                           

z planem, w którym określono: wejścia do szkoły, godziny wejść, ciągi 

komunikacyjne i sale egzaminacyjne (załącznik nr 1). 

7. Przy salach egzaminacyjnych będą wywieszone imienne listy zdających. 

8. Przed szkołą oraz salą, w której jest zaplanowany egzamin zawodowy oczekując 

na wejście, zdający nie mogą tworzyć grup. 

9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zasłonięte usta i nos. 

10. Przed wejściem do szkoły i sali, w której organizowany jest egzamin zawodowy, 

uczeń ma obowiązek zdezynfekowania rąk. Płyn i instrukcja umieszczone są przy 

wejściach  do szkoły i sal.  



11. Po wejściu na teren szkoły należy bezpośrednio udać się do sali egzaminacyjnej 

zgodnie z planem wejść. 

12. W drodze na egzamin i z egzaminu zawodowego uczeń zachowuje dystans 

społeczny, tj. 1,5 m.  

13. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie  z zakrytymi ustami i nosem 

(maseczką jedno- lub wielorazową). 

14. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły do momentu  

zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.  

15. Podczas wpuszczania uczniów do sali członek ZN musi potwierdzić tożsamość 

ucznia na podstawie jego dowodu osobistego (konieczne jest wówczas 

zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu ). 

16. Podczas czynności organizacyjnych (podpisywanie listy z Hermesa) i podczas 

egzaminu zawodowego każdy uczeń korzysta z własnych przyborów 

piśmienniczych, kalkulatora itd. oraz z własnych materiałów 

jednorazowych tj. maseczki. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od 

innych zdających.  

17. W przypadku korzystania z tego samego materiału/urządzenia z którego może 

korzystać więcej niż jedna osoba, jest ustawiony dozownik z płynem  

dezynfekcyjnym. Uczniowie mają obowiązek korzystania z niego przed 

skorzystaniem z danego materiału/urządzenia. 

18. Przewodniczący ZN  wpuszcza do sali tylko, i wyłącznie uczniów, którzy 

potwierdzili swoją tożsamość i są dopuszczeniu do egzaminu zawodowego. 

19. Po zakończeniu egzaminu zawodowego należy bezpośrednio udać się                                    

do wyznaczonego wyjścia zgodnie z planem (załącznik nr 1) i opuścić teren 

szkoły.  

20. Po egzaminie nie można tworzyć skupisk przed szkołą. 

21. Uczeń na egzamin zawodowy może przynieść własną małą butelkę wody 

mineralnej niegazowanej, którą stawia na podłodze przy swoim stoliku. Nie 

wolno natomiast wnosić innych napojów oraz jedzenia (z wyjątkiem osób 

przewlekle chorych np. na cukrzycę oraz osób przystępujących do dwóch 

egzaminów jednego dnia).  



22. Uczniowie przystępujący do dwóch egzaminów jednego dnia będą mogli przy 

zachowaniu odpowiednich odstępów zjeść przyniesione przez siebie produkty                      

w przerwie między egzaminami albo poczekać do rozpoczęcia kolejnej sesji 

egzaminacyjnej.  

23. Uczeń nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych, niepotrzebnych rzeczy np. 

książek, maskotek, telefonów komórkowych. 

24. Uczeń zostawia kurtkę, plecak, rzeczy osobiste (telefon itp.) w swojej szafce                     

w szatni szkolnej. 

25. O sytuacjach trudnych i wyjątkowych należy poinformować członków ZN, 

dyrekcję lub sekretariat. 

26. W przypadku podejrzenia zarażenia COVID-19 u osób przebywających na terenie 

szkoły zostaną wszczęte odrębne procedury. 

 


