
Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA  

w sesji egzaminacyjnej czerwiec-lipiec 2020 roku 

EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu 

 

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

zakaźną. 

2. Na egzaminie nie może być obecna osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub 

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

domowych. 

3. W czasie egzaminów w szkole mogą przebywać wyłącznie osoby niezbędne do jego przygotowania, 

przeprowadzenia i zdający. Rodzic/Opiekun prawny może przebywać na terenie szkoły tylko  

w sytuacji, gdy zdający będący pod jego opieką, wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

4. Zdający egzamin praktyczny, który rozpoczyna się o godzinie 9:00 w dniu 22 czerwca 2020r. 

wchodzą do budynku ZSE w Radomiu dwoma wejściami w następującym porządku: 

 Wejście przy hali sportowej: 

 Godzina 8:10  - zdający w salach 207, 211, 108, 106. 

 Wejście główne: 

 Godzina 8:25 – zdający w salach 208, 210, 107, 109. 

5. Zdający egzamin pisemny, który rozpoczyna się o godzinie 10:00 w dniu 23 czerwca 2020r. wchodzą 

do budynku ZSE w Radomiu dwoma wejściami w następującym porządku: 

 Wejście przy hali sportowej: 

 Godzina 9:10  - zdający w salach 109, 204, 207, 211 

 Wejście główne: 

 Godzina 9:25 – zdający w salach 201, 206, 208, 210 

6. Zdający wyżej nie wyszczególnieni są zobligowani do stawienia się w szkole na 40 minut przed 

wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu. 

7. Po wejściu do budynku ZSE zdający kierują się do sal, w których będą pisać egzamin. Przydział 

sal będzie podany na stronie internetowej ZSE oraz na FB szkolnym. 

8. Zdający przynoszą na egzamin wyłącznie niezbędne wyposażenie. Na egzaminie każdy zdający 

korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie 

mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Wszelkie przedmioty niedozwolone na 

egzaminie np. telefony komórkowe zdający będą zobligowani pozostawić na czas egzaminu  

w szatni w zapewnionych przez szkołę przezroczystych foliowych workach, na własną 

odpowiedzialność. 



Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu 

9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej ani posiłków. Na egzamin należy przynieść własną butelkę 

z wodą. 

10. 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 

w wyznaczonym przez Dyrektora szkoły miejscu.  

11. Na teren szkoły mogą wejść i przebywać wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.  

12. 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: 

a. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

b. wychodzi do toalety 

c. podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni 

d. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

13. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może 

poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu weryfikacji jego tożsamości (konieczne 

jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu).  

14. Na terenie szkoły zdający są zobligowani zachować dystans 1,5 metra od innych osób. 

15. Członkowie zespołów egzaminujących, nadzorujących i obserwatorzy podczas poruszania się po 

sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują 

przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu 1,5 metra. 

Podchodzący do kolejnych stanowisk egzaminacyjnych muszą podczas wykonywania tych 

czynności mieć zakryte usta i nos, a także założone jednorazowe rękawiczki. 

16. 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. Pod warunkiem, że zgłosili taką potrzebę do Dyrektora ZSE w Radomiu do 

dnia 29 maja 2020 roku.  W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany 

pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 metry. 

17. Osoby przebywające w szkole powinny zdezynfekować dłonie przy wejściu. 

18. Stanowiska egzaminacyjne, w tym również stanowiska służące do przeprowadzenia egzaminu 

przy komputerze, również powinny być zaaranżowane  w taki sposób, aby zapewnić co najmniej 

1,5-metrowy odstęp pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu 

nadzorującego / asystentami technicznymi / osobami obsługującymi sprzęt albo urządzenia. Jeżeli 

nie jest to możliwe, należy oddzielić poszczególne stanowiska egzaminacyjne przegrodami 

wykonanymi np. z płyt wiórowych albo z pleksi. 

19. Najbliższe otoczenie zdającego zostaje zdezynfekowane zarówno przed egzaminem jak i po jego 

zakończeniu. 
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20. Zdający potwierdzają swoją obecność  na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając  

z własnego długopisu. 

21. Zdający je zobowiązany posiadać własny, sprawny długopis o czarnym wkładzie w celu 

wypełnienia arkusza egzaminacyjnego. Zaleca się posiadanie minimum 3 sprawnych 

długopisów.  

22. Żaden zdający uczeń nie może opuścić sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej 

godziny od rozpoczęcia egzaminu. 

23. 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. 

24. Niedozwolone jest tworzenie się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną 

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Zdający egzamin powinni dzielić się 

między sobą wrażeniami po egzaminie z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 

komunikatorów lub telefonicznie, ale unikając spotkań w grupie. 

 

 

 

 

 

Opracowano: 

na podstawie wytycznych w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie w 2020 r. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

 


