Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów:
 potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
 zawodowego (EZ)
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy

Wytyczne odnośnie zdających oraz innych osób biorących udział
w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły,
obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu
– bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba
zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli
przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta
kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej
w pkt 3.
3. 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.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki,
cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę
z wodą.
7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do
więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie
produkty w przerwie między egzaminami.
8. 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, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń(tj. wydzielone
pomieszczenie, zachowanie dystansu 1,5 m, okna w pomieszczeniu powinny być
otwarte, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne).

Wytyczne odnośnie środków bezpieczeństwa osobistego
1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jednolub wielorazową).
2. 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 lub po podejściu zdających do stanowiska
egzaminacyjnego w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ). Podczas wpuszczania słuchaczy 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).
3. 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:
 podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby
odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 wychodzi do toalety
 podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat
pośredni (w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie – EPKwZ i egzaminu zawodowego- EZ)
 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
4. 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).
5. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych
zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej,
trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu
zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia,
przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do
egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki
musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami
zespołu nadzorującego, wynosi 2m.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze
względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa
1. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust
i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed
terminem przystępowania do egzaminu.
2. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji
egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji
egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z określonymi procedurami.
3. W przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
i egzaminu zawodowego (EZ) zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej
podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu,
ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to
konieczne –znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń.

Wytyczne odnośnie środków bezpieczeństwa związane z organizacja przestrzeni,
budynków, pomieszczeń
1. W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez
grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji
technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może
korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym
oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem
z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia oraz po skorzystaniu z tego materiału
egzaminacyjnego/urządzenia.

Wytyczne odnośnie dodatkowych procedur bezpieczeństwa w dniu egzaminu
1. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących
zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
 obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą
zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali
egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
 niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także
przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy
zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po
zakończonym egzaminie.

2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym
celu należy np.:
 przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację
o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu
– mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych
(czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej w np. 15-, 20minutowych odstępach)
 wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na
sale egzaminacyjne
 wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury
–np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą
się pod szkołą, aby omówić egzamin
 jeżeli w szkole przeprowadzanych jest kilka sesji/zmian egzaminu jednego
dnia –zapewnić rozdzielenie osób wychodzących z egzaminu od osób
wchodzących do szkoły
 poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą
z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie,
a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
3. W przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
i egzaminu zawodowego (EZ) zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie,
podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

Wytyczne odnośnie szczegółowych rozwiązań dotyczących
przeprowadzania egzaminów z danej kwalifikacji
Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania części praktycznej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ)
w kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik masażysta, w których rozwiązanie zadania
lub zadań egzaminacyjnych wymaga bezpośredniego kontaktu zdającego z inną osobą:
Technik masażysta (kwalifikacja MED.10):
a) stanowisko egzaminacyjne powinno zostać przygotowane zgodnie ze
zmodyfikowanymi wskazaniami, przesłanymi do ośrodka egzaminacyjnego
b) zdający powinni zostać poinformowani, że wszystkie czynności związane z
dezynfekcją należy wykonywać ze szczególną starannością
c) asystent techniczny pozostaje w pomieszczeniu egzaminacyjnym przez cały czas
trwania egzaminu
d) w przypadku gdy zdający nie wykona dokładnie czynności dezynfekcji przed
zabiegiem (dotyczy m.in. stołu do masażu, kształtek), to na polecenie
egzaminatora/przewodniczącego asystent techniczny wykonuje te czynności

e) po każdej zmianie egzaminu asystent techniczny dezynfekuje na każdym stanowisku:
stolik zabiegowy, stanowisko do wypełniania dokumentacji, wieszak na odzież, stół
do masażu, taborety, przyłbicę, pojemniki na odpady i brudną bieliznę oraz wymienia
worki
f) zdający zakładają jednorazowe rękawiczki (na zdezynfekowane ręce) bezpośrednio
przed rozpoczęciem czynności przygotowania stanowiska do masażu
g) zdający podczas wypełniania dokumentacji mogą zdjąć rękawiczki, jednak przy
kolejnym wykonywaniu czynności w obrębie stanowiska do wykonania masażu (w
tym wykonanie masażu) muszą założyć nowe rękawiczki jednorazowe
h) przystępując do pracy z osobą pełniącą rolę pacjenta, zdający zakłada dodatkowo
przyłbicę
i) przebywając w „magazynie”, zdający korzysta z przyborów i sprzętu z jednego
regału/półki/szafki przyporządkowanego do danego zdającego
j) zdający powinni przemieszczać się w obrębie pomieszczenia z uwzględnieniem
wytycznych sanitarnych (w maseczce, zachowując co najmniej1,5-metrowy odstęp)
k) każde indywidualne stanowisko do masażu jest wyposażone w 1 pojemnik na zużytą
bieliznę i 1 pojemnik na odpady komunalne
l) z kącika sanitarnego (części wspólnej stanowiska) zdający muszą korzystać oddzielnie
m) zaleca się, aby ośrodek egzaminacyjny zapewnił na każdej zmianie inną osobę
pełniącą funkcję asystenta technicznego (istotne w przypadku odmowy przez
zdającego/zdających pełnienia roli pacjenta)
n) ośrodek egzaminacyjny jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej dwóch par
rękawiczek jednorazowych dla każdego zdającego.
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1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole pracownikom
szkoły/zdającym/słuchaczom podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ).
2. W przypadku wystąpienia zagrożenia dyrektor w trybie natychmiastowym podejmuje
określone działania, służące ochronie zdrowia oraz mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa pracownikom szkoły oraz zdającym/słuchaczom. Wszelkie wytyczne
przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji i Nauki,
Kuratorium Oświaty w Kielcach, Głównego Inspektora Sanitarnego, Okręgową
Komisję Egzaminacyjną, Centralną Komisję Egzaminacyjną zostają przez dyrektora
wdrażane na bieżąco oraz przekazywane pracownikom/słuchaczom/zdającym.
3. Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami
szkoły, u których występują niepokojące objawy nie powinni przychodzić do pracy.
Powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem POZ (Podstawowej Opieki
Zdrowotnej), a w razie pogarszania się stanu zdrowia – zadzwonić pod nr 999 albo
112.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie odsunąć go od
pracy. Należy powiadomić pracownika o konieczności skontaktowania się z lekarzem
POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej). Obszar, w którym poruszał się pracownik,
należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami,
oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
5. W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej
osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali
egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2,
należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć procedurę
opisaną w dalszej części, jako Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia
u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego oraz Szczegółowe
rozwiązania organizacyjne związane z przeprowadzaniem egzaminu
w przypadku konieczności odizolowania zdającego lub innej osoby uczestniczącej
w przeprowadzaniu egzaminu.
6. Dyrektor szkoły i/lub oddelegowany przez niego pracownik jest odpowiedzialny za
ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie SARS-CoV-2, i zalecenie
stosowania się do wytycznych odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą
potencjalnie zakażoną.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu
egzaminacyjnego lub u zdającego
1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego 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.
2. Na terenie szkoły należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone
m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można
odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych
kompatybilnych z objawami COVID-19.
3. W przypadku zdających pełnoletnich przystępujących do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego
(EZ) – w razie pogarszania się stanu ich zdrowia PZE (Przewodniczący Zespołu
Egzaminacyjnego) powiadamia pogotowie ratunkowe.
4. W przypadku, gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa
medycznego, pełnoletni zdający lub nauczyciel powinien udać się do domu
transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady
medycznej.

Szczegółowe rozwiązania organizacyjne związane z przeprowadzaniem egzaminu
w przypadku konieczności odizolowania zdającego
lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu
1. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu przejawiającej
objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe
– zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału
w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE
(Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) może wydać zgodę na zakończenie
przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie
stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni
nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje
się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.
2. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu
nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu
przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym
miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu
i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego

egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie
rozwiązanie jest niezbędne

