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Egzamin zawodowy – sesja letnia 2021 

Procedura wejścia do szkoły oraz na salę egzaminacyjną  

 

 Do szkoły należy zgłosić się ok. 30 min. przed egzaminem.  

 Każdy zdający przynosi ze sobą: dowód potwierdzający tożsamość,  
3 długopisy z wkładem czarno piszącym, kalkulator i inne wg wskazań 
przekazanych przez kierownika kierunku oraz wypełnioną ankietę 
epidemiczną. 

 W oczekiwaniu na wejście do szkoły należy obowiązkowo zachować 
dystans społeczny między zdającymi  

1,5 m – 2 m. 

 Do budynku szkoły zdający wpuszczani są pojedynczo, obowiązkowo  
w maseczkach chroniących twarz. Zdający nie zdejmują maseczek do 
momentu wejścia na sale egzaminacyjną i zakładają je po zakończonym 
egzaminie,  odchodząc  od stanowiska egzaminacyjnego.  

Przy wejściu do szkoły: 

1) Mierzenie temperatury –  

Uwaga!  

Osoba, u której stwierdzono temperaturę 38 ° C lub więcej nie zostanie 
wpuszczona na teren szkoły 

2) Dezynfekcja dłoni 

3) Otrzymanie informacji  o lokalizacji szatni, umieszczaniu rzeczy w worku, 
dezynfekcji rąk  przed salami egzaminacyjnymi 

4) Informacja o lokalizacji szatni przypisanej danemu egzaminowi 

W szatni:  
- Zdający pakuje  swoje rzeczy w podpisany swoim nazwiskiem worek.  

- Zdający  zabiera długopisy, dowód osobisty i przechodzi do sali 
egzaminacyjnej. 



 

Przed salą egzaminacyjną : 

- Sprawdzenie danych osobowych zdającego przez przewodniczącego komisji 
egzaminacyjnej 

- Losowanie numeru miejsca i pokierowanie słuchacza na stanowisko 
egzaminacyjne według mapy sali 

 
Zakończenie egzaminu 

1. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył 
zadania) nie później niż na 15 minut przed czasem wyznaczonym 
jako czas zakończenia pracy z arkuszem.  
W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet 
jeżeli zdający skończył zadania) zdający nie opuszczają sali 
egzaminacyjnej 

2. Po opuszczeniu  stanowiska egzaminacyjnego zadający zakłada 
maseczkę chroniącą twarz, wychodzi z Sali egzaminacyjnej i udaje się 
do szatni po odbiór swoich rzeczy 

3. Zdający bezzwłocznie opuszcza budynek szkoły nie czekając na innych 
zdających 

4. Po opuszczeniu budynku szkoły należy unikać tworzenia się grup 
zdających, czyli  obowiązkowo zachować dystans społeczny między 
osobami : 1,5 m – 2 m 

 
 


