
INSTRUKCJA  DOTYCZĄCA WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA  

DLA ZDAJĄCYCH  EGZAMIN ZAWODOWY – STYCZEŃ 2021r. 

w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie 

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa - bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Zdający nie może przyjść na egzamin zawodowy, jeżeli przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub 

izolacją w warunkach domowych. 

3. Osoby chorujące na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar 

lub łzawienie, przed wejściem do sali egzaminacyjnej przekazują przewodniczącemu zespołu 

egzaminacyjnego (poprzez sekretariat szkoły) pisemne oświadczenie o możliwości 

wystąpienia w trakcie egzaminu maturalnego objawu spowodowanego chorobą. Członkowie 

zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów 

w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”. Stosowne oświadczenie 

zdający przygotowuje w domu przed przyjściem do szkoły. 

4. W przypadku zdającego przejawiającego 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. 

5. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, 

kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek itp. 

7. Zdający po wejściu do budynku szkoły zdejmuje odzież wierzchnią, zanosi do szatni (sala 007 

i 008), torebkę, plecak lub inne rzeczy osobiste wkłada do worka foliowego i pozostawia 

razem z odzieżą (za rzeczy pozostawione w szatni szkoła nie ponosi odpowiedzialności). 

8. Zdający wchodzący do sali egzaminacyjnej potwierdza swoją obecność na egzaminie 

podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu  

9. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, gumki do 

mazania, kalkulatora.  

10. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

11. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. (Na egzamin zdający może przynieść własną butelkę  

z wodą). 

12. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej 

niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty  

w przerwie między egzaminami. 



13. Zdający, który przystępuje do dwóch egzaminów jednego dnia, może w czasie przerwy 

opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły w sali nr 009 na rozpoczęcie 

kolejnego egzaminu danego dnia. 

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

odstęp między sobą (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

15. 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. Podczas wpuszczania zdających 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). 

17. Uczniowie po zakończonym egzaminie zachowując odpowiednią odległość między sobą 

odbierają z szatni pozostawione rzeczy, opuszczają budynek szkoły, unikając spotkań  

w grupie  np.: przy wejściu do szkoły lub na parkingu a swoimi wrażeniami dzielą się między 

sobą wykorzystując media społecznościowe, komunikatory, telefony.  

18. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą 

nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu 

powinni w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi 

zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu 

nadzorującego, wynosi 2 m.  

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, 

powinna zostać zgłoszona pisemnie dyrektorowi szkoły nie później niż do 4 stycznia 2021r. 

 


