
Informacje dla zdających w sprawie szczególnych rozwiązań dotyczących 
organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego. 

 
Zgodnie z Wytycznymi MEN, CKE i GIS dotyczącymi organizowania i przeprowadzania 
egzaminów: 

 
1. Na egzamin przychodzi wyłącznie zdający, który jest zdrowy bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
2. Na egzamin nie może przyjść zdający, gdy został na niego nałożony obowiązek 

kwarantanny lub izolacji domowej. 
3. Osoba, która przechorowała COVID-19 ( jest ozdrowieńcem) oraz osoba zaszczepiona 

przeciwko COVID-19 (osoba,  która przyjęła wszystkie dawki danej szczepionki), może 
przyjść na egzamin nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na 
kwarantannie pod warunkiem uzyskania przez tę osobę negatywnego wyniku testu 
diagnostycznego SARS-CoV-2 wykonanego po stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-
CoV-2 u osoby prowadzącej z tą osobą wspólnie gospodarstwo domowe lub z nią 
zamieszkującej. 

4. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte maseczką usta i nos. Nie można gromadzić 
się w grupach. 

5. Na teren szkoły można wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i 
nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. 

6. Do sali egzaminacyjnej zdający wchodzą pojedynczo, za okazaniem dokumentu 
tożsamości ze zdjęciem. 

7. 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). 

8. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 
egzaminacyjnej. 

9. W trakcie egzaminu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. 
10. Ponowne zakrycie ust i nosa przez zdającego jest konieczne, kiedy: 

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie; 
b) wychodzi do toalety; 
c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

11. Zdający może mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, jeżeli uzna to za właściwe. 
12. Zdający, który ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinien 

zgłosić ten fakt dyrektorowi nie później niż na tydzień przed terminem egzaminu.  
13. Na teren szkoły nie wolno wnosić zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych czy maskotek. 
14. Szkoła nie zapewnia zdającym przyborów piśmienniczych oraz kalkulatorów 

rezerwowych.   



15. Na egzamin każdy zdający przynosi własny długopis/pióro z czarnym 
tuszem/atramentem oraz przybory: kalkulator prosty, linijka, cyrkiel  (zgodnie z 
komunikatem dyrektora CKE w sprawie przyborów i materiałów pomocniczych) 

16. Zdający potwierdza swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, 
korzystając z własnego długopisu. 

17. Podczas egzaminu, pracy z arkuszem egzaminacyjnym, zdający korzysta z własnego 
długopisu. 

18. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 
19. Podczas egzaminu zdający mogą korzystać tylko w materiałów i pomocy wymienionych 

w komunikacie dyrektora CKE. 
20. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną małą butelkę 

z wodą. 
21. Szkoła nie zapewnia posiłków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


