
Drodzy Uczniowie ! 

 zdający egzamin z kwalifikacji 

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa. 

2. Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą 

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sam jest 

objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

3. Zdający ma obowiązek przed wejściem na teren budynku szkoły nałożyć 

maseczkę na twarz i usta. 

4.Zdjący ma obowiązek obligatoryjnie zdezynfekować ręce w wejściu do 

budynku szkoły. 

3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy. 

4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów 

piśmienniczych (koloru czarnego), kalkulatora prostego. 

5. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

6. Na egzamin z kwalifikacji należy zgłosić się z dowodem tożsamości ze 

zdjęciem, materiałami do pisania długopis (pióro) z czarnym tuszem 

(atramentem), zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE ws. materiałów i 

przyborów pomocniczych. 

7. Zdający mogą korzystać tylko z kalkulatora prostego. Zespół nadzorujący 

wpuszczając zdającego na salę będzie sprawdzał, czy jest to kalkulator 

prosty. 

8. W dniu egzaminu zdający zgłasza się: 

- o godz. 930 jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 1000  

- o godz. 1130 jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 1200 



- o godz. 1330 jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 1400 

9. Do budynku szkoły zdający wchodzą odpowiednim wejściem: 

- wejście główne – uczniowie klas: 3Tl, 3Tfg, 3Teh, 3Tbm, 3Ts, 3Ti 

- wejście od hali sportowej – absolwenci z poprzednich lat i słuchacze 

Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego 

- wejście przez warsztaty szkolne – 3gh, 3be, 3bb, 3s, 3o 

10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający 

zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta 

i nos /maseczką lub przyłbicą/. Szkoła nie zapewnia maseczek 

i przyłbic zdającym. 

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

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. 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 m 

odstępu). 

12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca 

w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca (w trakcie egzaminu) zdający ma 

obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

- podchodzi do niego nauczyciel, 

- wychodzi do toalety, 

- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 

egzaminacyjnej. 



13. Zdający może przed egzaminem pozostawić rzeczy osobiste w odrębnych 

salach zgodnie z poniższym przydziałem: 

- sala 18 dla zdających w sali 14, 16, 19, 

- sala 52 dla zdających w 50, 53, 53A 

- sala 152 dla zdających w 153, 153A 

-sala 106 dla zdających w salach 108, 109 

- sala 206 dla zdających w salach 202, 208 

- sala 252 dla zdających w 253, 253A, 254 

15. Losowania numeru w sali egzaminacyjnej dokonuje dla zdającego w jego 

obecności członek zespołu nadzorującego. 

16. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się 

w wykazie, korzystając z własnego długopisu. 

17. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną najpóźniej na 15 minut 

przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. 

W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu zdający nie 

opuszczają sali egzaminacyjnej. 

18. Nie można się gromadzić ani przed, ani po zakończeniu egzaminu. 


