Instrukcja dla Zespołów Nadzorujących
podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w Profesjonalnej Szkole Policealnej Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu
w sesji letniej 2020 r.

1.

Na egzamin mogą przyjść wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną.

2.

Członkowie ZN przychodzą do szkoły na ok. 40 minut przed egzaminem, tylko przez
wejście dla nich wyznaczone: od strony parkingu szkoły: wejście nr 1 i udają się do sali
wyznaczonej dla ZN.

3.

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 wyjątkami opisanymi poniżej. Podczas
wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek ZN może poprosić zdającego
o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest
wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

4.

Przy i po wejściu do szkoły obowiązuje zasada dystansu społecznego.

5.

Po wejściu do szkoły przewodniczący i członkowie ZN zobowiązani są do częstego
odkażania rąk płynem do dezynfekcji rąk według instrukcji umieszczonej obok płynu
dezynfekującego.

6.

Przewodniczący i członkowie ZN muszą przekazać dyrektorowi szkoły informację
o alergii, katarze siennym, aby nie interpretować takich objawów jako „niepokojących”.

7.

Przewodniczący ZE informuje członków ZN nadzorujących egzamin, że w danej sali do
egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego
objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie ZN muszą posiadać taką
wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako
objawów „niepokojących”.

8.

Przewodniczący i członkowie ZN rzeczy osobiste pozostawiają w wyznaczonym miejscu
nadzorowanym

przez

pracownika

szkoły.

Rzeczy

osobiste

przekazywane

na

przechowanie powinny się zmieścić w małej przeźroczystej reklamówce.

1

9.

Przewodniczący i członkowie ZN przebywają w wyznaczonych salach, przy wejściu, do
których dezynfekują ręce.

10. Członkowie ZN oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu mają
założone rękawiczki jednorazowe.
11. Członkowie ZN oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy
ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni kiedy jest to konieczne - używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.
12. Przewodniczący ZN zleca jednemu z członków ZN sprawdzenie dokumentów
stwierdzających tożsamość zdających, dopilnowuje, aby w sali znajdowali się wyłącznie
zdający przydzieleni do niej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
13. Przewodniczący ZN dopilnowuje, aby do sali egzaminacyjnej nie zostały wniesione żadne
urządzenia telekomunikacyjne ani elektroniczne nośniki informacji.
14. Przewodniczący ZN sprawdza przygotowanie sali ok. 30 minut przed egzaminem
i przenosi materiały egzaminacyjne:
a) protokoły przebiegu egzaminu w danej sali,
b) listy zdających,
c)

naklejki z kodami,

d) materiały egzaminacyjne do wyznaczonej sali,
e) koperty zwrotne i dodatkowe koperty papierowe,
f)

zapasowe zdezynfekowane długopisy.

15. Przewodniczący ZN umożliwia obserwatorom wykonywanie ich czynności i kontroluje
przestrzeganie przez nich reżimu sanitarnego.
16. Przewodniczący ZN nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu;
w sytuacjach szczególnych, gdy musi opuścić salę, swoje obowiązki powierza członkowi
zespołu nadzorującego; fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu.
17. W trakcie czynności organizacyjnych członkowie ZN są zobowiązani zakrywać usta i nos
oraz mieć założone rękawiczki jednorazowe.
18. Przewodniczący ZE, członkowie ZN, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące
w przeprowadzaniu egzaminu, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni
mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu,
siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
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19. Członkowie ZN powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali
egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających
w pozycji stojącej
20. W przypadku części praktycznej EPKwZ egzaminatorzy obserwujący przebieg pracy
zdających i podchodzący do kolejnych stanowisk egzaminacyjnych muszą podczas
wykonywania tych czynności mieć zakryte usta i nosa i założone rękawiczki
jednorazowe.
21. Po

zgłoszeniu

przez

zdającego

przewodniczącemu

ZN

nieprawidłowości

w przygotowaniu indywidualnego stanowiska egzaminacyjnego, np. braku sprzętu,
asystent techniczny po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN może uzupełnić braki
zachowując reżim sanitarny. Czas uzupełnienia nie jest wliczany do czasu egzaminu.
22. Sprzęt,

urządzenia

i

materiały

wykorzystywane

przez

zdających

podczas

przeprowadzania części praktycznej EPKwZ, z których podczas egzaminu korzysta kilkoro
zdających, powinny być przed egzaminem, jak również w trakcie egzaminu
dezynfekowane przez asystentów technicznych lub przewodniczącego ZN.
23. Członkowie ZN z zachowaniem dystansu społecznego:
a) wpuszczają zdających na egzamin maturalny do sali egzaminacyjnej,
b) sprawdzają tożsamość,
c)

pytają o samopoczucie zdrowotne zdającego,

d) przypominają o zakazie wnoszenia urządzeń elektronicznej komunikacji do sali,
e) nadzorują podpisanie listy,
f)

przekazują naklejki kodowe,

g) nadzorują odbiór naklejek kodowych,
h) losują miejsce dla zdającego,
i)

nadzorują zajęcie wylosowanego miejsca przez zdającego,

j)

odnotowują wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.

24. Zasady korzystania ze sprzętu pomocniczego, poruszania się po sali w części praktycznej
egzaminu z kwalifikacji z wykonaniem przewodniczący ZN podaje przed egzaminem.
25. Instruktaż stanowiskowy dla zdających część praktyczną egzaminu z kwalifikacji
z wykonaniem musi być prowadzony z zachowaniem dystansu społecznego: zdający i ZN
mają zasłonięte usta i nos oraz założone rękawiczki.
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26. Przy korzystaniu ze stanowisk ze sprzętem pomocniczym, sprzętów i urządzeń
wspólnych w sali egzaminacyjnej w części praktycznej egzaminu konieczne jest
zachowanie dystansu społecznego.
27. Członkowie ZN obserwują zdających, ich zachowanie i wygląd, w przypadku zauważenia
niepokojących symptomów chorobowych zgłaszają dyżurującemu na korytarzu
pracownikowi bez wychodzenia z sali. Dyżurujący pracownik przekazuje informację do
sekretariatu szkoły.
28. W pierwszej kolejności (o najwcześniejszych godzinach) na egzamin wchodzą zdający,
którzy:
a) korzystają z przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu,
b) danego dnia przystępują do egzaminu z więcej niż jednej kwalifikacji lub do obu
części egzaminu w danej kwalifikacji.
29. Jeżeli dyrektor szkoły podejmie decyzję o rozpoczynaniu egzaminu z przesunięciem
czasowym - spóźnieni zdający mogą wejść na egzamin nawet z ostatnią grupą, jeżeli
w danej sali egzaminacyjnej jest stolik, przy którym zdający może pracować z arkuszem
egzaminacyjnym.
30. Przewodniczący ZN informuje członków zespołu, który sektor sali egzaminacyjnej został
każdemu z nich wyznaczony do nadzorowania, zwracając uwagę na odpowiedzialność za
samodzielność pracy zdających, poprawność i kompletność zakodowania arkuszy przez
zdających i zachowanie zasad reżimu sanitarnego. Członkowie ZN podpisują się na planie
pod wyznaczonymi sektorami sali.
31. Po wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej wszystkich zdających, a przed rozpoczęciem
egzaminu: ok. 15 minut przed egzaminem, Przewodniczący ZN informuje zdających
o obowiązujących zasadach reżimu sanitarnego związanego z Covid-19 w sali
egzaminacyjnej, w tym przede wszystkim:
a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
b) konieczności porozumiewania się z ZN przez podniesienie ręki do góry,
c)

obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką w przypadku kontaktu bezpośredniego
z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu
pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub korzystania ze wspólnych materiałów
dopuszczonych na egzaminie.
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d) 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.
e) konieczności

zachowania

odpowiedniego

dystansu

od

innych

zdających

po zakończonym egzaminie.
f)

otwarcia drzwi sali podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym i wietrzenia sali
po godzinie egzaminu,

g) aby przy korzystaniu ze wspólnych materiałów (jeśli to jest przewidziane w trakcie
egzaminu) dezynfekowali ręce,
h) konieczności

pozostania

jednego

zdającego

przy

pakowaniu

materiałów

egzaminacyjnych,
i)

aby pracowali samodzielnie, nie zakłócali przebiegu egzaminu,

j)

aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów
społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie,
np. przy wejściu ze szkoły.

k)

w przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizują taką potrzebę przez
podniesienie ręki, po uzyskaniu zgody na wyjście zdający pozostawia zamknięty
arkusz na swoim stoliku. Czas nieobecności zdającego jest odnotowany w protokole
przebiegu egzaminu.

32. Przewodniczący ZN wraz z przedstawicielem zdających, zachowując dystans społeczny,
odbiera od Przewodniczącego ZE arkusze egzaminacyjne i przenosi je na salę.
33. Punktualnie o godzinie rozpoczęcia egzaminu członkowie ZN rozdają arkusze
egzaminacyjne w rękawiczkach jednorazowych przy zasłoniętych ustach i nosie.
34. Przewodniczący ZN przypomina zdającym:
a) o zasadach kodowania prac,
b) o nie podpisywaniu arkusza egzaminacyjnego,
c)

o zasadach zachowania się podczas egzaminu: o samodzielnym pisaniu pracy
i nie przeszkadzaniu innym, w przeciwnym razie egzamin zostanie unieważniony dla
osoby zakłócającej porządek egzaminu,

d) o konieczności używania długopisów lub piór z czarnym wkładem,
e) o zakazie używania korektorów i ołówków,
f)

o zakazie pożyczania materiałów od innych zdających,
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g) że butelkę z wodą należy trzymać przy nodze ławki,
h) o zasadach oddawania prac egzaminacyjnych po zakończeniu pracy,
i)

o sprawdzeniu liczby stron i jakości arkusza egzaminacyjnego - czy na wszystkich
stronach są wydrukowane zadania i karta odpowiedzi.

35. Następnie przewodniczący ZN poleca zdającym sprawdzenie poprawności zapisanego
numeru PESEL na naklejce kodowej. Fakt ten, potwierdzają podpisem w protokole
odbioru prac. Jeśli w naklejce kodowej jest błąd zdający zgłasza ten fakt ZN i oddaje
nalepki przewodniczącemu ZN (nalepek z błędem nie należy naklejać!). W takim
przypadku w miejscu gdzie powinna być nalepka kodowa zdający wpisuje ręcznie swój
numer PESEL a członek ZN dopisuje kod szkoły. ZN sprawdza poprawność kodowania.
36. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący ZN ma obowiązek jeszcze raz upewnić
się, że członkowie ZN czują się dobrze i mogą uczestniczyć w egzaminie. Jeżeli członek
ZN przejawia niepokojące objawy Covid-19, przewodniczący ZN lub członek ZN informuje
o tym przewodniczącego ZE, który zapewnia umieszczenie osoby przejawiającej objawy
choroby w wyizolowanym pomieszczeniu.
37. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący ZN ma obowiązek jeszcze raz upewnić
się, że wszyscy zdający czują się dobrze i mogą przystąpić do egzaminu i poinformować,
że przerwanie egzaminu z przyczyn zdrowotnych nie uprawnia automatycznie do
przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Zdającemu, który zgłasza problemy
zdrowotne, zaleca udanie się do lekarza i informuje o możliwości ubiegania się
o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym. Jeżeli złe samopoczucie sugeruje
objawy Covid-19 przewodniczący ZN informuje o tym fakcie dyrektora szkoły a zdający
jest umieszczany w wyizolowanym pomieszczeniu.
38. Po uzyskaniu informacji, że arkusze są kompletne i zakodowane, przewodniczący ZN
zapisuje na tablicy godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu, członkowie ZN zajmują
wyznaczone miejsca w sektorach zgodnie z planem sali. Egzamin odbywa się zgodnie
z procedurami z CKE.
39. Członkowie ZN nadzorują pracę zdających i dopilnowują, aby zdający pracowali
samodzielnie i nie zakłócali pracy innym zdającym.
40. Przewodniczący ZN powiadamia przewodniczącego ZE, przez pracownika dyżurującego,
o stwierdzeniu niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócaniu
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prawidłowego przebiegu egzaminu przez zdającego w sposób utrudniający prace
pozostałym zdającym.
41. Przewodniczący ZE wchodząc do sali egzaminacyjnej musi mieć zasłonięte usta i nos oraz
założone rękawiczki jednorazowe.
42. Jeżeli podczas trwania egzaminu zdający przerywa ten egzamin z przyczyn zdrowotnych
lub losowych, przewodniczący ZN organizuje pomoc, dbając o to, aby zdający nie miał
możliwości kontaktu z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających mu pomocy.
Rejestruje godzinę przerwania egzaminu tego zdającego i jeśli zdający poczuje się na
siłach kontynuować egzamin, może na to zezwolić. Zdającemu, który postanowił
kontynuować egzamin, nie przedłuża się czasu trwania egzaminu. W przypadku, kiedy
zdający przerwał egzamin i nie podjął pracy, przewodniczący ZN odbiera jego pracę i po
zakończeniu egzaminu pakuje do oddzielnej koperty, którą dołącza do protokołu
zbiorczego. Informacje o zdarzeniu odnotowuje się w protokole przebiegu części
pisemnej egzaminu w sali egzaminacyjnej oraz w protokole zbiorczym przebiegu
egzaminu. Podobnie postępuje z arkuszem egzaminacyjnym zdającego, któremu
przerwał egzamin i odizolowano go w innym pomieszczeniu z powodu złego
samopoczucia i niepokojących objawów sugerujących Covid - 19.
43. Zasady oddawania prac:
a) Jeżeli zdający ukończył pracę z arkuszem przed czasem, zgłasza ten fakt przez
podniesienie ręki. Członek ZN sprawdza kompletność zestawu, poprawność
kodowania, przeniesienie rozwiązań zadań na kartę odpowiedzi. Arkusz
egzaminacyjny pozostaje na ławce zdającego. Zdający może opuścić na stałe salę
egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed
czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.
b) W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający
skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali
egzaminacyjnej.
c)

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem
przewodniczący ZN informuje zdających o czasie pozostałym do zakończenia pracy.

d) Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań wszyscy zdający
odkładają arkusze egzaminacyjne na brzeg ławki i czekają na zdanie arkusza nie wstają z miejsc!
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e) Członkowie ZN zbierają arkusze egzaminacyjne od zdających z ławek.
f)

Następnie Przewodniczący ZN zezwala na opuszczenie sali, tak by zdający wychodzili
pojedynczo. Jeden zdający powinien pozostać w sali do momentu zakończenia
pakowania materiałów egzaminacyjnych (obserwuje proces pakowania materiałów
w bezpiecznej odległości).

44. Członkowie ZN przeliczają arkusze, porządkują i pakują zgodnie z instrukcją OKE. Muszą
podczas wykonywania tych czynności mieć zakryte usta i nos.
45. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających, którzy ukończyli
pracę przed czasem (15 minut przed), muszą być zorganizowane tak, by nie zakłócić
pracy pozostałym zdającym.
46. Przewodniczący

ZN

uzupełnia

dokumentację

egzaminu

oraz

niezwłocznie

po zakończeniu egzaminu przekazuje materiały egzaminacyjne przewodniczącemu ZE
bez obecności zdających, ale z członkami ZN. Podczas wykonywania tych czynności
wszyscy muszą mieć zakryte usta i nos i zachowywać dystans społeczny.
47. Po zakończonym egzaminie, oddaniu dokumentacji i materiałów członkowie bez zwłoki
wychodzą ze szkoły dezynfekując ręce przy wyjściu.

Wykaz stosowanych skrótów:
ZN - Zespół Nadzorujący
ZE - Zespół Egzaminacyjny, przewodniczącym jest dyrektor szkoły
EPKwZ - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Maseczki:


Zdający mają obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego
podchodzi członek ZN, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy
zdający opuszcza salę egzaminacyjną, lub podchodzi do stanowiska, na którym
znajdują się np. sprzęty, materiały dopuszczone na egzaminie.



Członkowie ZN mają obowiązek zakrywania ust i nosa przez cały egzamin,
z wyjątkiem kiedy obserwują egzamin z bezpiecznej odległości.
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