Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

Zasady – egzamin
Sesja letnia 2021
Na każdy egzamin należy OBOWIĄZKOWO:
- przyjść 30 minut przed egzaminem
- przynieść dokument ze zdjęciem /dowód, paszport/
- przynieść co najmniej 2 długopisy z CZARNO piszącym WKŁADEM
Zdającym zostanie przekazana z wyprzedzeniem (np. 2/3-dniowym)
informacja o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed
rozpoczęciem egzaminu, jeśli pojawią się nowe decyzje Dyrektora
Centrum w tej sprawie.
UWAGA!!!
Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (bez objawów chorobowych
kompatybilnych z objawami COVID-19)
Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu 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.
UWAGA!!!
Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem) oraz
osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła
wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może
przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą
w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
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Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy,
w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów
piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje
o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów
rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja.
W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają,
dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od
innych zdających.
Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną
butelkę z wodą.
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 jedno- lub wielorazową, 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, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez
zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego.
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).
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
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3)podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni
(w części praktycznej)
4)kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali
egzaminacyjnej.
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 przebieg
egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu
nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie
egzaminu w danej sali).
UWAGA!!! 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. Informacje od osób, które ze względów zdrowotnych nie
mogą zakrywać ust i nosa, powinny zostać zgłoszone dyrektorowi szkoły
niezwłocznie (uzasadnienie medyczne).
Przy wejściu do szkoły będzie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk
(środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieszczona informacja
o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące
na teren szkoły.
Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali
egzaminacyjnej. Obok płynu umieszczona będzie informacja na temat
prawidłowej dezynfekcji rąk.
Szatnia do egzaminu pisemnego i praktycznego zostanie wskazana przy
wejściu do szkoły.
Zdający
zostawia
w
i dowodu tożsamości.

niej

WSZYSTKO

oprócz

długopisów

Dla każdego zdającego będzie zapewnione miejsce, w którym będzie
mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.
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Będzie to osobne pomieszczenie – szatnia egzaminacyjna,
w której dla zdających będą przygotowane np. przezroczyste foliowe
worki (tak, aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania
przez inne osoby), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste
pod zamknięciem. Należy zminimalizować możliwość kontaktowania się
osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje
rzeczy. Zostawiając swoje rzeczy w szatni oraz oczekując na oddanie lub
odbiór swoich rzeczy należy zachowywać odpowiednie środki
bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).
Na terenie szkoły zostało wyznaczone i przygotowane pomieszczenie
(wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący),
w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia
objawów chorobowych.
Zdający będą wpuszczani na teren szkoły różnymi wejściami podziału na sale egzaminacyjne.
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Zdający będą wypuszczani z sal po egzaminie według ściśle określonej
procedury – np. sala po sali, by nie gromadzili się pod szkołą, aby
omówić egzamin.
Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw
między poszczególnymi zmianami egzaminu, ze względu na konieczność
przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne –
znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń.
Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się
w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
UWAGA!!!
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu
nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że
w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo
inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.
Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie
interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako
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objawów „niepokojących”. Informacje od zdających na temat
ewentualnych możliwych objawów alergii powinny zostać zgłoszone
dyrektorowi szkoły niezwłocznie.
Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący
zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje
o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia
odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem
minimum 2 m odległości od innych osób.
W takim przypadku szkoła informuje właściwą powiatową stację
sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku, gdy stan zdrowia
nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający
powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać
w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
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