Procedury – wytyczne bezpieczeństwa i ochrony w okresie pandemii
COVID-19 w Zespole Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego w
Częstochowie dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów
dyplomowych w 2021 r.

Procedury ‐ wytyczne zostały przygotowane na podstawie Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‐19
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 oraz wytycznych opracowanych przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz Główny Inspektorat
Sanitarny.

1. Wytyczne dla zdających przed, w trakcie i po egzaminach dyplomowych.

2. Na egzamin dyplomowy mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
3. Zdający nie mogą przyjść na egzamin, jeżeli przebywają w domu z osobą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sami są objęci kwarantanną
lub izolacją w warunkach domowych.
4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem
sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
5. Zdający powinni pozostać w domu/mieszkaniu w okresie przeddyplomowym (na co
najmniej 7 dni przed terminem egzaminu dyplomowego.
6. Zdający powinni unikać osób zakażonych, przebywających w kwarantannie lub
podejrzanych o zakażenie.
7. Zdający powinni zrezygnować z transportu publicznego podczas podróży do szkoły w
dniach egzaminów.
8. Zdający wypełniając punkty 4-6 winni spełnić warunki zachowania dystansu
społecznego.
9. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
10. Zdający zobowiązani są do oddania na przechowanie przyniesionych do szkoły
rzeczy osobistych (torebek, teczek, posiłków w bezpiecznym opakowaniu, butelek z
wodą, wierzchniego ubrania) w wydzielonych miejscach, w odrębnych torbach
wielkości ok. 40x60 cm (zapewnionych przez szkołę).
11. Zdający zobowiązani są do posiadania własnych środków ochrony osobistej (maseczki
i przyłbice); dodatkowe środki ochrony dla każdego zdającego (maseczki i przyłbice
oraz rękawiczki) zostaną przekazane w szkole w dniach egzaminów.
12. Zdający zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.
13. Zdający są zobowiązani do zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu)
zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, w sytuacji kiedy:

14. a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
15. b) wychodzi do toalety
16. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie
całego egzaminu dyplomowego.
17. Na egzamin zdający mogą przynieść własną butelkę z wodą do picia. Szkoła nie
zapewnia wody pitnej.
18. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
19. Zdającym zabrania się przebywania w grupach zarówno przed szkołą jak i przed salą
egzaminacyjną, przed rozpoczęciem egzaminu i po jego zakończeniu. Zdający
powinni zachowywać odstęp (co najmniej 1,5 m) od siebie, oraz mieć zakryte usta i
nos.
20. Zdający, którzy mogą zakrywać usta i nos maseczką lub przyłbicą przystępują do
egzaminów dyplomowych w następujących miejscach o wyznaczonej godzinie wg
harmonogramu.
21. Zdający powinni przybyć punktualnie do szkoły w dniach egzaminów według
harmonogramu(załącznik nr 1)
22. Zdający nie mogą przebywać w szkole podczas przerw między poszczególnymi
zakresami i sesjami, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych
miejsc oraz znajdujących się w nich sprzętów.
23. W sytuacji gdy zdający podczas egzaminu przejawia niepokojące objawy chorobowe,
przewodniczący komisji egzaminacyjnej informuje o tym przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego, zapewniając mu odrębne
pomieszczenie (gabinet pielęgniarki szkolnej, gabinet pedagoga i psychologa
szkolnego). Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje 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.
24. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego przejawiającego
objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu, 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.

25. Wytyczne dla członków zespołów nadzorujących przed, w trakcie i po egzaminach.

26. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (nauczyciel, inny pracownik
szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
27. 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.
28. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków
zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby,
które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły
przyjść do pracy w dniu egzaminu.
29. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.
30. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, członkowie komisji, winni mieć zakryte usta
i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc,
przy zachowaniu niezbędnego odstępu od zdających.
31. Członkowie komisji egzaminacyjnej 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.
32. Miejsca dla członków komisji egzaminacyjnej zostaną przygotowane z zachowaniem
co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków
komisji. W trakcie czynności organizacyjnych członkowie komisji egzaminacyjnej
zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz mieć założone rękawiczki. Członkowie
komisji egzaminacyjnej powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się
po sali egzaminacyjnej;
33. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej 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 objawów „niepokojących”.
34. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poinformowani o obowiązujących
zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
-zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;
-obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego
z nauczycielem,
-wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
-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.
35. Jeżeli członek komisji egzaminacyjnej przejawia niepokojące objawy choroby,
przewodniczący komisji zapewnia odizolowanie osoby przejawiającej objawy choroby
w odrębnym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki szkolnej, gabinet pedagoga i
psychologa szkolnego). W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka
komisji egzaminacyjnej przejawiającego objawy chorobowe w odrębnym
pomieszczeniu przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia o tym fakcie
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania.
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –
zapewnić zastępstwo za członka komisji, który nie może brać udziału w
przeprowadzaniu danego egzaminu. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji

odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole
zbiorczym.
36. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, nastąpi niezwłoczne odsunięcie go
od pracy, nastąpi powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się
do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik,
poddany zostanie gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami,
oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
przy ustalaniu, czy wdrażać dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały
przypadek
Wytyczne dodatkowe w okresie przeprowadzania egzaminów dyplomowych.

37. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
-zdający
-osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie komisji
egzaminacyjnej, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące
sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery);
-inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości,
dezynfekcję, obsługę szatni itp.;
-pracownicy – pielęgniarka szkolna, psycholog szkolny (wsparcie doraźne medycznopsychologiczne).
Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione,
w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów oraz przedstawicieli mediów.

38. Przy wejściu do szkoły zostanie wywieszona informacja:
-dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania
zakażeniu;
-zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarnoepidemiologicznej;
-zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego;
-zawierającą numery telefonów do służb medycznych;
-zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
39. Przy wejściu do szkoły zostanie 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.
40. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdym miejscu egzaminu,
szatniach, toaletach. Obok płynu umieszczona zostanie informacja na temat
prawidłowej dezynfekcji rąk.
41. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby
zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich
otwierać.

42. Miejsca egzaminacyjne będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej
więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwali oraz na zewnątrz
budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie
komfortu zdającym.
43. Na bieżąco będą dezynfekowane toalety. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej
dezynfekowane będą przed i po każdym egzaminie. Dezynfekowany będzie również
sprzęt (komputery, klawiatury, dodatkowy osprzęt), z którego korzystają zdający.
44. Na terenie szkoły wyznaczono i przygotowano pomieszczenia – gabinet pielęgniarki
szkolnej, gabinet pedagoga i psychologa szkolnego (wyposażone w środki ochrony
osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w
przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
45. Pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami
szkoły zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że
mogą być zakażeni koronawirusem.
46. Na okres egzaminów dyplomowych zostanie sporządzona lista osób przebywających
w tym czasie w szkole.

Procedury – wytyczne bezpieczeństwa i ochrony w okresie pandemii COVID-19 w Zespole
Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie dotyczące organizowania i
przeprowadzania egzaminów dyplomowych w 2021 r. zatwierdzono uchwałą Rady
Pedagogicznej z dn. 31 marca 2021 r. i wprowadzono zarządzeniem Dyrektora Szkoły z dn.
27 maja 2020 r. w oparciu o regulacje prawne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra
Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej.
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