
 

 

Wytyczne dotycz ące organizowania i przeprowadzania 

• potwierdzaj ącego kwalifikacje w zawodzie

• zawodowego (EZ). 

 

Zdający oraz inne osoby bior

egzaminów 

 

1.1. [*] Na egzamin może przyj

pracownik szkoły1), bez objawów chorobowych sugeruj

 

1.2. [*] Zdający, nauczyciel oraz ka

przeprowadzaniu egzaminu nie mo

domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w

jest objęta kwarantanną

 

1.3. [*] Rodzic/Prawny opiekun

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdaj

 

1.4. Podczas egzaminu w szkole mog

1) zdający 

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie 

zespołów nadzorują

pracujący ze zdają

formy przeprowadzania egzaminu, osoby 

obsługi oraz obsługuj

egzaminu (np. komputery, 

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czysto

dezynfekcję, obsługę

                                                      
1 Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o „szkole”, nale
egzaminacyjny oraz miejsce przeprowadzania cz
w zawodzie oraz egzaminu zawodowego, za wyj
świeżym powietrzu, np. na poligonie, na polu, w lesie, i wprowadzenie danego zabezpieczenia lub danej 
rekomendacji byłoby niemożliwe lub niezasadne (np. wietrzenie sali, gdy cz
przeprowadzana w lesie). 

ące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. 

cego kwalifikacje w zawodzie  (EPKwZ) 

cy oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu 

że przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny 

, bez objawów chorobowych sugerujących chorob

cy, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicz

przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeż

ą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama 

ta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

piekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły, 

tkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu si

Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

żowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie 

zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, 

cy ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub 

formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do p

obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie 

komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni

inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czysto

ę, obsługę szatni itp. 

              
 w niniejszym dokumencie jest mowa o „szkole”, należy pod tym pojęciem rozumieć

egzaminacyjny oraz miejsce przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodzie oraz egzaminu zawodowego, za wyjątkiem tych sytuacji, w których egzamin jest przeprowadzany na 

ym powietrzu, np. na poligonie, na polu, w lesie, i wprowadzenie danego zabezpieczenia lub danej 
żliwe lub niezasadne (np. wietrzenie sali, gdy część praktyczna egzaminu j

w 2020 r. egzaminów: 

organizowaniu i przeprowadzaniu 

ący, nauczyciel, inny 

ących chorobę zakaźną. 

da inna osoba uczestnicząca w 

 na egzamin, jeżeli przebywa w 

warunkach domowych albo sama 

 

na teren szkoły,  

cy wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

owane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie 

egzaminatorzy, specjaliści 

cymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub 

wyznaczone do przygotowania i 

dzenia wykorzystywane w czasie 

, asystenci techniczni 

inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

ciem rozumieć również ośrodek 
ącego kwalifikacje 

ych sytuacji, w których egzamin jest przeprowadzany na 
ym powietrzu, np. na poligonie, na polu, w lesie, i wprowadzenie danego zabezpieczenia lub danej 

 praktyczna egzaminu jest 



4) pracownicy odpowiednich 

konieczność. 

Niedozwolone jest przebywani

wymienione, w tym 

sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania 

egzaminu wydał dyrektor OKE

poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 

1.5. [*] [!] Zdający nie powinni wnosi

książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

1.6. [*] [!] Na egzaminie ka

piśmienniczych, linijki, cyrkla,

przyborów od innych zdaj

 

1.7. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin na

butelkę z wodą. Podczas trwania egzaminu butelka z woda ma by

na podłodze przy stoliku zdaj

 

1.8. [*] Na terenie szkoły nie ma mo

przystępujące do więcej ni

przyniesione przez siebie produkty w

 

1.9. [*] [!] Osoby, które przyst

w czasie przerwy opuś ć

1.10. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej lub budynku szkoły nale

obowiązkowo skorzystać

wejściu. 

 

Środki bezpieczeństwa osobistego

 

2.1. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdaj

odpowiedni odstęp (co najmniej

 

odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wyst

przebywanie na terenie szkoły osób innych ni

tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyj

ę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania 

egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy 

przedstawicieli mediów. 

cy nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym 

ek, telefonów komórkowych, maskotek. 

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów 

mienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mog

przyborów od innych zdających. 

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynie

Podczas trwania egzaminu butelka z woda ma by

na podłodze przy stoliku zdającego. 

Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

ce do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia bę

z siebie produkty w przerwie między egzaminami.

Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mog

przerwy opuścić budynek szkoły. 

ciem do sali egzaminacyjnej lub budynku szkoły nale

zkowo skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk znajdują

osobistego 

ście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdają

co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
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, jeżeli wystąpi taka 

innych niż wyżej 

opiekunów uczniów (z wyjątkiem 

 na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania 

cy wymaga pomocy np. w 

ędnych rzeczy, w tym 

cy korzysta z własnych przyborów 

nie mogą pożyczać 

ży przynieść własną 

Podczas trwania egzaminu butelka z woda ma być postawiona 

ci zapewnienia posiłków. Osoby 

gu dnia będą mogły zjeść 

dzy egzaminami. 

 do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą 

ciem do sali egzaminacyjnej lub budynku szkoły należy 

ąk znajdującego się przy 

cie do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

 zakryte usta i nos. 



2.2. [*] Na teren szkoły mogą

(maseczką jedno- lub wielorazow

w przypadku osób, które ze wzgl

nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowi

wyjątkiem sal egzaminacyjnych 

podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego

praktycznego z wykonaniem.

egzaminacyjnej członek zespołu nad

chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego to

jest wówczas zachowanie 

 

2.3. Losowanie numerów stoli

przewodniczący lub członek zespołu nadzoruj

 

2.4.  Zdający potwierdzają swoj

korzystając z własnego długopisu.

2.5. [*] [!] Zdający są zobowią

w sali egzaminacyjnej. Po zaj

egzaminu) zdający ma obowi

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzi

pytanie 

2) wychodzi do toalety

3) podchodzi do niego egzaminator, aby oceni

praktycznej egzaminu z wykonaniem)

4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 

egzaminacyjnej. 

 

2.6. Przewodniczący zespołu 

obserwatorzy i inne osoby uczestnicz

specjaliści z zakresu niepełnosprawno

poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mie

odsłonić twarz, kiedy obserwuj

zachowaniu niezbędnego odst

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

lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególno

w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą

). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie

tkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdaj

ących do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku 

praktycznego z wykonaniem. Podczas wpuszczania uczniów do sali 

egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić

ęcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamo

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

Losowanie numerów stolików podczas egzaminu zawodowego

cy lub członek zespołu nadzorującego w obecnoś

cy potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisują

c z własnego długopisu. 

ą zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zaj

w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej 

ący ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego 

wychodzi do toalety 

podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat poś

praktycznej egzaminu z wykonaniem) 

z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 

ący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzoruj

obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. 

zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagaj

ę po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mog

 twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stoj

ędnego odstępu. 
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cznie osoby z zakrytymi ustami i nosem 

w szczególności  

dów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i 

zuje na terenie całej szkoły, z 

ciu miejsc przez zdających lub po 

przypadku egzaminu 

Podczas wpuszczania uczniów do sali 

że poprosić zdającego o 

żsamości (konieczne 

ępu). 

ków podczas egzaminu zawodowego przeprowadza 

cego w obecności zdającego. 

 na egzaminie, podpisując się w wykazie, 

 usta i nos do momentu zajęcia miejsca 

ciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie 

 usta i nos, kiedy: 

ć na zadane przez niego 

 rezultat pośredni (w części 

z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 

egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, 

ce w przeprowadzaniu egzaminu, np. 

ci, nauczyciele wspomagający, podczas 

e usta i nos. Mogą 

ąc albo stojąc, przy 



2.7. [*] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzoruj

uznają to za właściwe 

zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku 

zdających) lub kiedy obserwuj

(w przypadku członków zespołu nadzoruj

w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 

2.8. W przypadku części praktycznej egzaminu z wykonaniem

obserwujący przebieg pracy zdaj

egzaminacyjnych muszą

usta i nos. 

 

2.9. [*] Zdający, którzy ze wzgl

maseczką, mogą nosić

 

2.10. Członkowie zespołu nadzoruj

w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze wzgl

zakrywać ust i nosa za

używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

2.11. [*] Zdający nie mogą przebywa

poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze wzgl

konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz 

– znajdujących się w nich sprz

 

Dodatkowe procedury bezpiecze

 

4.1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu 

nadzorującego przeprowadzaj

sali do egzaminu przyst

schorzenie, którego objawami mog

zespołu nadzorującego musz

takich objawów w przypadku danego zdaj

o których mowa w pkt 

 

ący, jak i członkowie zespołu nadzorującego mog

ściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po 

ciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku 

cych) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stoj

(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaanga

gzaminu w danej sali). 

ęści praktycznej egzaminu z wykonaniem

cy przebieg pracy zdających i podchodzący do kolejnych stanowisk 

egzaminacyjnych muszą podczas wykonywania tych czynnoś

cy, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywa

ą nosić przyłbicę.  

Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane 

w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mog

 ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne 

 przyłbicy, która nie utrudnia oddychania. 

ą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw mi

poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze wzgl

 przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeż

ę w nich sprzętów. 

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

ący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu 

przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, 

sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergi

schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie 

ącego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretowa

takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepo

 6.1. 
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ącego mogą – jeżeli 

cie egzaminu, nawet po 

ciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku 

ąc albo stojąc  

innych osób zaangażowanych 

ci praktycznej egzaminu z wykonaniem egzaminatorzy 

cy do kolejnych stanowisk 

 podczas wykonywania tych czynności mieć zakryte 

ą zakrywać ust i nosa 

żowane  

dów zdrowotnych nie mogą 

kiedy jest to konieczne – 

 w sali egzaminacyjnej podczas przerw między 

poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na 

jeżeli to konieczne 

cy zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu 

cego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej 

cy na alergię albo inne 

 kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie 

aby nie interpretować 

cego jako objawów „niepokojących”,  



4.2. [!] Przed rozpoczęciem egzaminu nale

o obowiązujących zas

1) zakazie kontaktowania si

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przy

z nauczycielem, wyjś

zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

3) niedotykania dłońmi okolic 

przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania 

należy zakryć usta i nos zgi

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zd

zakończonym egza

 

4.3. [*] Przed szkołą oraz przed sal

zdających przed rozpoczę

zdający będą wypuszczani do sal według harmonogramu, a

według ściśle określonej procedury 

upewniając się, że zdają

1)  [!] zdający wrażeni

z wykorzystaniem 

telefonicznie, aby unika

 

4.4. [*] Zdający potwierdzają

wykazie, korzystając z własnego długopisu.

 

4.5. [*] Zdający może opuś ć

z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas 

zakończenia pracy z

zakończeniem egzaminu (nawet je

egzaminacyjnym) zdają

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zaka

egzaminacyjnego lub u zdają
 

 

ęciem egzaminu należy poinformować zdających 

cych zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

towania się z innymi zdającymi 

zku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpo

nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po 

racy z arkuszem egzaminacyjnym 

ńmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a tak

przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania 

ć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką 

ści zachowania odpowiedniego dystansu od innych zd

czonym egzaminie. 

oraz przed salą egzaminacyjną nie mogą tworzy

cych przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu

 wypuszczani do sal według harmonogramu, a z sal po egzaminie 

ślonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, 

ę że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówi

żeniami po egzaminie mogą dzielić się

wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, 

efonicznie, aby unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

cy potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisuj

ąc z własnego długopisu. 

że opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zako

źniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas 

czenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed 

czeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę

aminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

powanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członk

zdającego 
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ć ących  

stwa, w tym przede wszystkim: 

padku kontaktu bezpośredniego 

cia z sali egzaminacyjnej po 

twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 

przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania 

ci zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po 

ą tworzyć się grupy 

ńczeniu.  

z sal po egzaminie 

np. sala po sali, oddział po oddziale, 

ą, aby omówić egzamin. 

się między sobą 

, komunikatorów, 

ściu do szkoły. 

 na egzaminie, podpisując się w 

ą żeli zakończył pracę 

niej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas 

gu ostatnich 15 minut przed 

ńczył pracę z arkuszem 

 

enia u członka zespołu 



6.1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzoruj

objawy choroby, przewodnicz

nadzorującego informuje o tym przewodnicz

który zapewnia odizolowanie zdaj

choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 

zapewnieniem minimum 2 m odległo

 

6.2. W przypadku egzaminu

niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

o zaistniałej sytuacji w

właściwą powiatową stacj

się stanu zdrowia zdają

zdających pełnoletnich

właściwą powiatową stacj

się stanu zdrowia zdaj

W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa 

medycznego, zdający powinien uda

pozostać w domu i skorzysta

 

lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokoj

, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu 

informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, 

który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiaj

ębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 

zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 

egzaminu, do którego przystępują niepełnoletni zdaj

niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły 

ą stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania 

 stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe

cych pełnoletnich przystępujących do egzaminu zawodowego

ą stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania 

 stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. 

W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa 

ący powinien udać się do domu transportem indywidualnym, 

 w domu i skorzystać z teleporady medycznej. 
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przejawia niepokojące 

lub członek zespołu 

cego zespołu egzaminacyjnego, 

lub innej osoby przejawiającej objawy 

bnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z 

niepełnoletni zdający, PZE 

niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia  

celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje 

, a w razie pogarszania 

e pogotowie ratunkowe. W przypadku 

egzaminu zawodowego informuje 

ą, a w razie pogarszania 

e pogotowie ratunkowe.  

W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa 

 do domu transportem indywidualnym, 


