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Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń – luty 2021 

Wytyczne dla zdających uczniów 

Technikum nr 1 

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie 

 

1. podstawowe wytyczne  

2. wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających  

3. dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

4. wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia 

u zdającego. 

1.  

 

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

1.2. 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. 

1.3. W pierwszym dniu egzaminów zdający otrzymają kopertę w której znajdować 

się będą: 

1.3.1. naklejki z numerem PESEL i kodem ośrodka egzaminacyjnego do 

wykorzystania na egzamin w części pisemnej i praktycznej.  

1.3.2. karta z kodem zdającego i pozostałymi danymi potrzebnymi do zakodowania 

arkuszy egzaminacyjnych 

Kopertę z naklejkami i kartę z kodem i danymi należy przynieść na egzamin 

praktyczny. 

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

telefonów komórkowych, maskotek. 

1.4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów 

piśmienniczych, długopisu z czarnym wkładem, kalkulatora. 

1.4.1. Każdy zdający w części pisemnej powinien mieć  długopis  pióro  z 

czarnym tuszem  atramentem , przeznaczony do zaznaczania rozwiązań , 

oraz może mieć  kalkulator prosty* 
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1.4.2. W części praktycznej  

Kwalifikacja 
Wykaz przyborów, które zdający 

przynosi na egzamin 

AU.22. - Technik logistyk 

długopis (pióro) z czarnym tuszem 

(atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, 

gumka, linijka, ekierka, temperówka 

AU.29. - Technik  organizacji reklamy 
długopis (pióro) z czarnym tuszem 

(atramentem) 

AU.30 - Technik  organizacji reklamy 
długopis (pióro) z czarnym tuszem 

(atramentem) 

A.27. - Technik organizacji reklamy 
długopis (pióro) z czarnym tuszem 

(atramentem) 

AU.32. - Technik logistyk 

długopis (pióro) z czarnym tuszem 

(atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, 

gumka, linijka, temperówka  

AU.36. - Technik ekonomista 

długopis (pióro) z czarnym tuszem 

(atramentem), kalkulator prosty*, ołówek, 

gumka, linijka, 

ekierka, temperówka 

EE.09. - Technik informatyk  
długopis (pióro) z czarnym tuszem 

(atramentem) 

 

1.5. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

1.6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę 

z wodą. 

1.7. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie 

przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na 

rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest 

odpowiednia przestrzeń. 

2.  

Środki bezpieczeństwa osobistego 

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający 

zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i 

nos. 

2.2. Zdający wchodzą i opuszczają budynek szkoły wejściem określonym w 

harmonogramie. 

2.3. Zabrania się zdającym w sali gimnastycznej przechodzić na salę 

egzaminacyjną przez wejście główne.  - Na czas egzaminów będzie otwarta 

brama wjazdowa i furtka. 
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2.4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem 

(maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności  

w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  

i nosa maseczką). 

2.5. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, (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). 

2.6. Podczas trwania egzaminu zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos.  

2.7. Obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy również przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego, członków zespołu nadzorującego, obserwatorów i innych 

osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu,  

2.8. 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 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. 

3.  

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

 

3.1. Zdający nie gromadzą się pod szkołą przed i po egzaminie. 

3.2. Przed egzaminem zdający będą wpuszczani na teren szkoły o różnych 

godzinach i różnymi wejściami. 

3.3. Informację, o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed 

rozpoczęciem egzaminu, zdający otrzymają z wyprzedzeniem najpóźniej 2-

dniowym. 

3.4. Zdający z danej sali przed wejściem do szkoły i na salę egzaminacyjną 

ustawiają się zgodnie z numerem w dzienniku zachowując odstęp co najmniej 

1,5 m. 

3.5. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, 

korzystając z własnego długopisu. 

4.  

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu 

egzaminacyjnego lub u zdającego 
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4.1 Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, należy niezwłocznie 

przerwać egzamin tego zdającego, przewodniczący zespołu nadzorującego lub 

członek zespołu nadzorującego informuje o tym dyrektora szkoły, 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. 

4.2 W przypadku zdających niepełnoletnich dyrektor niezwłocznie powiadamia 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego 

odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – 

także pogotowie ratunkowe. 

4.3 W przypadku zdających pełnoletnich przystępujących do egzaminu  w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zdającego dyrektor informuje pogotowie 

ratunkowe. 

4.4 W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa 

medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, 

pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej. 

4.5 W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego przejawiającej 

objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, dyrektor 

szkoły może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla 

wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, 

jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne. 

 

 


