Ważne informacje dla zdających Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje
w Zawodzie (EPKwZ) w formułach 2012 i 2017
w Zespole Szkół nr 5 w Ełku w czerwcu i lipcu 2020 r. na podstawie
wytycznych MEN, GIS oraz CKE
1. Uczniowie zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zgłaszają
się na egzamin na 45 min. przed rozpoczęciem godziny egzaminu.
2. Wejście dla zdających na sali gimnastycznej (część pisemna) znajduje
się od strony boiska. Pozostali uczniowie wchodzą wejściem głównym
od strony ulicy Sikorskiego. Wejście od strony parkingu będzie zamknięte.
Proszę sprawdzić miejsce zdawania egzaminu w harmonogramie części
pisemnej lub części praktycznej na stronie szkoły w zakładce
Egzamin zawodowy i bezwzględnie przestrzegać zapisu dotyczącego wejścia
na egzamin.
3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
telefonów komórkowych, maskotek. Jeżeli jednak zdarzy się inaczej,
to uczniowie wchodzący na egzamin na salę gimnastyczną zostawiają rzeczy
osobiste w sali do tenisa stołowego znajdującej się przy wejściu od strony
boiska. Pozostali zdający mogą ewentualnie zostawić rzeczy osobiste
i telefony w sali nr 45. Rzeczy pozostawiane powinny być w przezroczystych
torebkach, opisanych imieniem i nazwiskiem. Szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za pozostawiane rzeczy osobiste uczniów.
4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem
(maseczką jedno lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką).
5. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym.
6. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa
bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający nie może przyjść
na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją
w warunkach domowych.
7. Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy
egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ własny długopis (pióro)
z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́,
oraz może mieć́ kalkulator prosty.
8. Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu
przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć́ własny długopis
(pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania
rozwiązań́ na kartach identyfikacyjnych, a także może mieć́ kalkulator prosty.
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9. Każdy zdający w części praktycznej korzysta z własnego długopisu
(lub pióra) z czarnym tuszem (atramentem), a także z własnych przyborów
dopuszczonych przez dyrektora CKE. Wykaz przyborów dla danej kwalifikacji
zamieszczony został na stronie internetowej szkoły w dziale Egzamin
zawodowy. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
10. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się
na wykazie, korzystając z własnego długopisu.
11. Zdający może wnieść na egzamin półlitrową butelkę z wodą.
12. Osoby, które przystępują do dwóch lub trzech egzaminów w części pisemnej
lub praktycznej jednego dnia, mają w czasie przerwy opuścić budynek szkoły.
13. Zakazuje się gromadzenia zdających w celu podzielenia się wrażeniami
po egzaminie.
14. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
15. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem
sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
16. 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).
17. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma
obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
a. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez
niego pytanie
b. wychodzi do toalety
c. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali
egzaminacyjnej.
d. podchodzi do niego Egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni
(w części praktycznej EPKwZ)
18. 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. W ciągu ostatnich 15 minut przed
zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem
egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
19. Na sali egzaminacyjnej i na terenie szkoły nie należy dotykać dłońmi okolic
twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także należy przestrzegać higieny kaszlu
i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym
łokciem lub chusteczką
20. Należy powiadomić dyrektora szkoły o alergii albo innym schorzeniu, którego
objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.
21. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący
zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym
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przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (PZE), który zapewnia
odizolowanie zdającego przejawiającego objawy choroby w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m
odległości od innych osób.
22. W
przypadku
wystąpienia
konieczności odizolowania zdającego
przejawiającego
objawy
choroby
w
odrębnym
pomieszczeniu
lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może
podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich
zdających w danej sali.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Ełku
Kazimierz Czepułkowski
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