Wytyczne dla zdających w 2021 r. egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe w sesji 211 w formule 2012 i 2017
(styczeń-luty 2021)
(opracowane na podstawie wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa
Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego)

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. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem
sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) zdający
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów
nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, asystenci techniczni
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości,
dezynfekcję, obsługę szatni itp.
4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania
z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu.
5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione,
w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki
sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub
jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

1.5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek.
1.6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą
(0,5l).
1.7. 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.
1.8. 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.
1.9. 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 jednolub wielorazową, materiałem, 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).
1.10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający
ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części
praktycznej EPKwZ i EZ)
4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
1.13 Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą– jeżeli uznają to za
właściwe– mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy
stoliku/ stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują
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przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego
i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
1.14 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.
1.15 Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie
egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą
maseczki, powinni– kiedy jest to konieczne– używać przyłbicy, która nie utrudnia
oddychania.
1.16 Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między
poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność
przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz– jeżeli to konieczne– znajdujących się w
nich sprzętów.
1.17 Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk. Obligatoryjne jest
korzystanie z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
1.18 Zdający wchodzą do szkoły głównym wejściem, zostawiają rzeczy w
1.19 Zdający po wejściu do szkoły bezzwłocznie udaje się pod salę egzaminacyjną. Wszystkie
rzeczy zostawia w
1.20 Na egzamin zdający zgłasza się na egzamin o godz.:
11.01- egzamin praktyczny
8.00 –zdający kwalifikację AU.31 w sali 39
8.15 - zdający kwalifikację AU.31 w sali 40
8.30 - zdający kwalifikację TG.14 w sali 44
12.00 – klasa IVd – kwalifikacja TG.15
12.15 – klasa IVe – kwalifikacja TG.15
12.30 - powtarzający – kwalifikacja T.14
12.01- egzamin pisemny
9.00 – zdający kwalifikację AU.31 w sali 39
9.15 – zdający kwalifikację AU.31 w sali 40
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10.50 – klasa IVa, IVb – kwalifikacja AU.36
11.00 – klasa IVc kwalifikacja AU.36
11.10 – klasa IVg kwalifikacja AU.25
11.15 – klasa IVd kwalifikacja TG.15
11.20 – klasa IVe kwalifikacja TG.15
11.20 – powtarzający kwalifikację A.29
13.01 – egzamin praktyczny
8.00 – klasa IVg – kwalifikacja AU.25 – sala 34
8.15 - – klasa IVg – kwalifikacja AU.25 – sala 29
15.01 – egzamin praktyczny
8.00 – powtarzający kwalifikację AU.35
18.01 – egzamin praktyczny
8.00 – klasa IVb – kwalifikacja AU.36
8.15 – klasa IVa – kwalifikacja AU.36
14.00 – klasa IVc – kwalifikacja AU.36
14.15 – powtarzający kwalifikację A.36
1.21 Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem i zostawiają swoje rzeczy
w salach
Klasa IVA – sala nr 31
Klasa IVB – sala nr 30
Klasa IVC – sala 36
Klasa IVD – sala 47
Klasa IVE – sala 60
Klasa IVF – sala 6
Klasa IVG – szatnia

1.22 Zdający po zostawieniu rzeczy w salach bezzwłocznie udają się pod sale egzaminacyjną.
1.23 Na egzaminie zdający może korzystać z własnych przyborów wymienionych w
komunikacie dyrektora CKE:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1_Komunikat%20o%20pomocachcz.pisemna%20-PP2012_2017.pdf
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1.24 Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
1.25 Zdający musi posiadać własny kalkulator prosty.
1.26 Zdający musi posiadać dowód tożsamości.
1.27 Zdający wchodzą do sali o godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego (dyrektora szkoły) pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem
potwierdzający tożsamość, a następnie są dla nich losowane numery stanowisk
egzaminacyjnych.
1.28 Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem)
najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy
z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli
zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali
egzaminacyjnej.
1.29 Po zakończonym egzaminie zdający natychmiast opuszczają budynek szkoły głównym
wejściem.
1.30 Zaleca się BEZWZGLĘDNE przestrzeganie powyższych wytycznych.
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