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                                                                      Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2020 

                                                                       Dyrektora ZSP w Krośnie Odrzańskim 

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA 

EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2020r. 

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  

 

I. Postanowienie ogólne. 

II. Zadania przewodniczącego ZE i z-cy przewodniczącego. 

III. Część pisemna. 

IV. Część praktyczna  dk. 

V. Część praktyczna  w, wk. 

VI. Drukowanie rezultatów. 

VII. Zadania egzaminatora. 

VIII. Zadania asystenta technicznego/administratora( opiekuna) pracowni. 

IX. Postępowanie w sytuacjach szczególnych: 

1. Postępowanie w przypadku konieczności odizolowania zdającego lub członka ZN. 

2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi. 

3. Postępowanie w przypadku braku kompletności materiałów egzaminacyjnych, 

4. Postępowanie w przypadku potrzeby opuszczenia sali przez zdającego. 

X. Informacja dla zdających 

XI. Załączniki  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Na egzaminy może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną.  

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w egzaminie nie może przyjść na egzamin, 

jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w warunkach domowej izolacji, albo sama jest 

objęta tymi restrykcjami.  

3. W szkole w czasie egzaminu  nie mogą przebywać osoby postronne.  

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek.   

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych – długopisu  

z czarnym wkładem  oraz  kalkulatora prostego. Zdający nie mogą pożyczać kalkulatora od innych 

zdających.   

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.  

7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co 

najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.   

8. Na terenie całej szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa, wyjątek stanowią sale egzaminacyjne po 

zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowisk egzaminacyjnych.  

9. Podczas wpuszczania uczniów 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).   

10. 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: 

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,   
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b) wychodzi do toalety,  

c) podchodzi do niego egzaminator,   

d) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

11. Przewodniczący ZE, członkowie ZN, obserwatorzy, egzaminatorzy i inne osoby uczestniczące  

w przeprowadzaniu egzaminu, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej mają zakryte usta i nos, 

pracują w rękawiczkach. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo 

stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.  

12. Zarówno zdający, jak i członkowie ZN mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta  

i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku  (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).   

13. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić 

przyłbicę ( o takich osobach wychowawcy informują przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego do 

29 maja 2020r.).   

14. W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym następuje przekazywanie materiałów, np. 

wydruków, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować przekazującego o 

konieczności korzystania z niego przed przekazaniem  materiału. 

15. Miejsca dla członków ZN powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego 

odstępu od zdających oraz od pozostałych członków ZN.  

16. Członkowie ZN powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; 

konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. 

17. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz 

inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:  

a) egzaminy maturalne z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze 

słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD,  

b) sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.  

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić 

regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.   

18. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających i mniej więcej co godzinę 

w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży 

hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.  

19. Stoliki, sprzęty w salach, w których odbywają się egzaminy praktyczne będą dezynfekowane po 

każdej zmianie. 

20. Dla każdego zdającego będzie otwarta sala, w którym będzie mógł zostawić w torbach foliowych 

rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.( egzamin pisemny – gab.39, gab. 19; egzamin 

AU.35 – gab.23, EE.08 – gab. 6) 

21. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach 

bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:  

a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,  

b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego  

z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z 

arkuszem egzaminacyjnym,  

c) 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,  

d) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  

po zakończonym egzaminie,  
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e) aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą  

z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie,  

a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.  

22. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając  

z własnego długopisu.  

23. Jeżeli w  czasie egzaminu praktycznego, zdający korzysta ze sprzętu, np. informatycznego,  sprzęt 

należy zdezynfekować po każdej sesji, przed przygotowaniem stanowiska do wyjściowego stanu i po, 

przed kolejna sesją. 

 

II. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO I JEGO ZASTĘPCY 

1. Przed egzaminem: 

     Przewodniczący ZE: 

a) składa do właściwej OKE wniosek o udzielenie upoważnienia do przeprowadzenia egzaminu  

w kwalifikacji, 

b) przekazuje do OKE informacje o zdających, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, oraz osobach, którym należy dostosować  warunki i formy 

egzaminu, 

c) powołuje zespół egzaminacyjny i zespoły nadzorujące do przeprowadzenia części pisemnej  

i praktycznej egzaminu, 

d) powołuje z-cę przewodniczącego ZE, 

e) wyznacza:  asystenta technicznego dla części praktycznej egzaminu w zakresie kwalifikacji, (model w i 

wk),  administratora (opiekuna) pracowni (model dk), 

f) organizuje szafę metalową do zabezpieczenia materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem lub 

specjalnie przeznaczone do tego celu pomieszczenie, 

g) dysponuje łączem internetowym i połączeniem telefonicznym,  

h) zapewnia prawidłowe wyposażenie sal i pracowni, w których odbywa się egzamin, 

i) zapewnia asystentów i opiekuna pracowni do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych, 

j) sprawdza przygotowanie sal i stanowisk egzaminacyjnych w dniu poprzedzającym dzień 

przeprowadzenia części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie, 

k) kieruje pracą ZN i zapewnia prawidłowy przebieg części pisemnej i praktycznej  egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz bezpieczne i higieniczne warunki podczas 

przeprowadzania tej części egzaminu,  

l) w dniu egzaminu pisemnego i przed dniem egzaminu praktycznego odbiera przesyłki zawierające 

pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i kartami odpowiedzi oraz innymi materiałami 

egzaminacyjnymi niezbędnymi do przeprowadzenia każdej części egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie  na całą sesję i sprawdza, czy nie została ona naruszona, a następnie 

sprawdza, czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia tej 

części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

m) materiały egzaminacyjne zabezpiecza w sejfie. 

    Zastępca przewodniczącego ZE: 

a) nie później niż w dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem, przeprowadza szkolenie dla członków 

zespołu egzaminacyjnego, 

b) nadzoruje przygotowanie sal do egzaminu, 

c) nadzoruje przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych, w tym specjalistycznego sprzętu oraz maszyn i 

urządzeń, wykorzystywanych w czasie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie, a także materiałów egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia tej części 

egzaminu, zgodnie z ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wskazaniami i wytycznymi, 
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d) przygotowuje dla ZN niezbędną dokumentację: listy zdających, wzory protokołów, wzory opisu 

bezpiecznej koperty i pakowania materiałów egzaminacyjnych, naklejki z kodami,  kopertę na 

niewykorzystane arkusze. 

 

2. W dniu egzaminu: 

        Przewodniczący ZE: 

a) przechowuje  i zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części 

pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

b) w przypadku stwierdzenia, że przesyłka, o której mowa w ppkt. a, została naruszona lub nie zawiera 

wszystkich materiałów egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, niezwłocznie powiadamia  

o tym dyrektora OKE,  

c) sprawdza przygotowanie sal do egzaminu,   

d) sprawdza kompletność ZN, 

e) przekazuje odpowiednie pakiety egzaminacyjne do sal, 

f) odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczących ZN poszczególne części egzaminu. 

 

3. Po egzaminie: 

Przewodniczący ZE/z-ca: 

a) sporządza protokół zbiorczy przebiegu części pisemnej lub praktycznej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w danej szkole, w dwóch egzemplarzach, 

b) protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący ZE (jeden egzemplarz przesyła niezwłocznie OKE), 

c) pakuje materiały egzaminacyjne wg wskazań  i przesyła do właściwej OKE.  

 

III. CZĘŚĆ PISEMNA  

Przygotowanie do przeprowadzenia części pisemnej  

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołów nadzorującego do 

przeprowadzenia egzaminu. 

2. Szkolenie dotyczące organizacji egzaminu przeprowadza  z-ca przewodniczącego ZE. 

3. Przygotowanie sali do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

 w zawodzie w szkole jest zadaniem ZN. 

4. Zdającym należy zapewnić:  

a) stoliki i krzesła ustawione tak, aby umożliwiały samodzielną i bezpieczna pracę, odstępy powinny 

wynosić ok. 1,5m.  

b) zegar oraz tablicę (planszę) do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających, 

widocznych dla każdego zdającego (w każdej sali egzaminacyjnej),   

c) stół i krzesło dla przewodniczącego ZN, 

d) krzesła dla członków ZN. 

5. Stoliki powinny być ustawione w taki sposób, aby zachować 1,5m odstęp miedzy krzesłami zdających  i 

członków ZN. 

6. Z-ca przewodniczącego ZE przygotowuje listy zdających, wykaz zdających korzystających z dostosowania 

warunków egzaminu, naklejki z zakodowanymi numerami PESEL, druk protokołu, druk decyzji o 

przerwaniu i unieważnieniu egzaminu, wzór opisania koperty bezpiecznej, listę na drzwi sali 

egzaminacyjnej. 

7. Nauczyciele dyżurujący wykonują czynności porządkowe: zarządzają „szatnią”, rzeczami osobistymi 

zdających. Rzeczy osobiste są składane w foliowych workach, w wydzielonej sali. 
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Przeprowadzanie części pisemnej  

8.  Na 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący ZE sprawdza, czy ZN egzamin  jest 

kompletny. W szczególnych przypadkach losowych wyznacza innych, wskazanych w powołaniu, 

nauczycieli. 

9. Na około 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący ZN, w obecności przedstawicieli 

zdających, odbiera od przewodniczącego ZE:  

a) odpowiednią liczbę wydrukowanych arkuszy egzaminacyjnych (odpowiednio dla każdej kwalifikacji) 

oraz karty odpowiedzi,   

b) materiały przygotowane przez z-cę przewodniczącego ZE. 

10. Przewodniczący ZN przenosi wydrukowane arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi  

do odpowiedniej sali.   

11. 15 min. przed godziną egzaminu zdający: 

a) wchodzą do sali pojedynczo, zachowując 1,5m odstępy, według kolejności na liście,  okazując 

dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, 

b) potwierdzają obecność podpisem na liście, 

c) odbierają naklejkę, 

d) losują  miejsce. 

e) zajmują miejsce wskazane przez członka ZN, w przypadku zdających korzystających  

z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie.   

12. Przewodniczący ZN przypomina zdającym o: 

a) zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych na salę,  

b) obowiązku korzystania jedynie z długopisu z czarnym wkładem, 

c) możliwości korzystania z kalkulatora prostego, 

d) sposobie kodowania i oznaczenia karty odpowiedzi, 

e) zakazie kontaktowania się z innymi,  

f) konieczności założenia maseczki przy kontakcie z członkiem ZN, przy wychodzeniu z sali po 

egzaminie,  

g) niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także konieczności zakrywania ust i 

nosa w czasie kaszlu lub kichania. 

13.  O wyznaczonej godzinie (10.00 lub 12.00) przewodniczący i członkowie ZN rozdają zdającym 

wydrukowane arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi.  

14. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych spóźnieni zdający nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W 

uzasadnionych przypadkach decyzję podejmuje przewodniczący ZE.   

15. Po rozdaniu materiałów zdającym PZN przypomina o:  

a) obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną 

na pierwszej stronie arkusza,   

b) konieczności sprawdzenia kompletności wydrukowanego arkusza i karty odpowiedzi,   

c) wpisaniu na karcie odpowiedzi numeru PESEL zdającego, a w przypadku braku numeru PESEL, serii i 

numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,  

d) wpisaniu na karcie odpowiedzi oznaczenia kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której 

jest przeprowadzany egzamin oraz oznaczenia wersji arkusza, 

e) sprawdzeniu, czy wydrukowane arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi są kompletne i czytelne; 

informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego lub karty odpowiedzi przewodniczący ZN 

zamieszcza w protokole; zdający potwierdza to podpisem w wykazie zdających. 

16. Zdający:   

a) zapoznają się szczegółowo z „Instrukcją dla zdającego” zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza 

egzaminacyjnego,  

b) wpisują na karcie odpowiedzi oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której 

jest przeprowadzany egzamin i wersję arkusza oraz zamieszczają numer PESEL,   
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c) przyklejają naklejki z numerem PESEL zgodnie z instrukcją przewodniczącego ZN, nie podpisują kart 

odpowiedzi.  

17. Członkowie ZN udzielają odpowiedzi wyłącznie na pytania zdających związane z kodowaniem i 

rozumieniem „Instrukcji dla zdającego”.   

18. Po zakończeniu czynności organizacyjnych PZN zapisuje w widocznym miejscu (na tablicy lub planszy) 

godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia pracy przez zdających. Czas egzaminu wynosi 60 minut. Dla 

zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas ten jest wydłużony o 30 min.  

19. W czasie trwania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie każdy zdający 

pracuje samodzielnie, zachowuje spokój.  

20. Niewykorzystane materiały, w tym: uszkodzone lub błędnie wydrukowane arkusze lub karty, 

wydrukowane arkusze i karty nieobecnych zdających, jeden z członków ZN  umieszcza w „ szarej” 

kopercie i zakleja.   

21. W przypadku stwierdzenia w czasie egzaminu niesamodzielnej pracy zdającego, zakłócania 

prawidłowego przebiegu egzaminu, wniesienia lub  korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z 

urządzenia telekomunikacyjnego albo z niedozwolonych materiałów i przyborów, przewodniczący ZN 

porozumiewa się z przewodniczącym ZE (poprzez dyżurującego nauczyciela), który przerywa egzamin 

danemu zdającemu i unieważnia część egzaminu.   

22. Zdający, który zakończył egzamin,  może opuścić salę na 15 min. przez końcem czasu egzaminu. W ciągu 

ostatnich 15 min. egzaminu nikt nie opuszcza sali. 

23. Zdający, który zakończy pracę przed wyznaczonym czasem trwania egzaminu, zgłasza ten fakt przez 

podniesienie ręki.  Zakłada maseczkę i czeka na podejście członka ZN. 

24. Po sprawdzeniu poprawności kodowania  członek ZN pozwala zdającemu na opuszczenie sali. 

25. Na 15 minut przed zakończeniem egzaminu przewodniczący ZN informuje zdających, ile czasu pozostało 

do zakończenia egzaminu.  

26. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin ogłasza zdającym zakończenie egzaminu i poleca 

odłożenie kart odpowiedzi na brzeg stolika, stroną zadrukowaną do blatu.   

27. Zdający pozostają na swoich miejscach, dopóki członkowie ZN nie zezwolą im na opuszczenie sali.  

28. Członkowie ZN odbierają od zdających wypełnione karty odpowiedzi i sprawdzają w ich obecności: 

poprawność zamieszczenia na karcie numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serii i 

numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wpisania oznaczenia 

kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której jest przeprowadzany egzamin oraz oznaczenia 

wersji arkusza.   

Po zakończeniu egzaminu 

29. Po zakończeniu egzaminu, w obecności przedstawiciela zdających, członkowie ZN: 

a) porządkują karty odpowiedzi zawodami, umieszczają w bezpiecznej kopercie i zaklejają w obecności 

zdającego, 

b) weryfikują zapisy w wykazie zdających. 

30. Przewodniczący ZN sporządza protokół przebiegu części pisemnej egzaminu. Protokół podpisują osoby 

wchodzące w skład ZN.  Do protokołu dołącza się:  

a) wykaz zdających w danej sali egzaminacyjnej; 

b) koperty bezpieczne zawierające karty odpowiedzi zdających, którzy ukończyli egzamin; 

c) kopertę z niewykorzystanymi materiałami; 

d) decyzje o przerwaniu i unieważnieniu części egzaminu i arkusze egzaminacyjne z kartami 

odpowiedzi zdających, którym przerwano i unieważniono część pisemną egzaminu (komplety), 

e) plan sali. 

31. Przewodniczący ZN przekazuje materiały przewodniczącemu ZE, który sprawdza kompletność 

dokumentacji egzaminacyjnej z danej sali w obecności przewodniczącego ZN.  

32. Przewodniczący ZE sporządza protokół zbiorczy przebiegu części pisemnej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w dwóch egzemplarzach i  podpisuje. 
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33. Jeden egzemplarz protokołu zbiorczego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła 

niezwłocznie okręgowej komisji egzaminacyjnej.  Do protokołu zbiorczego dołącza się: 

a) protokoły przebiegu części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 

poszczególnych salach egzaminacyjnych wraz z załącznikami;  

b) potwierdzone kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub 

finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy, stanowiących 

podstawę zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.  

34. Przewodniczący ZE pakuje i zabezpiecza materiały w sposób określony przez dyrektora właściwej OKE.   

35. Przewodniczący ZE przekazuje OKE następujące materiały: 

a) wypełnione przez zdających karty odpowiedzi,  

b) niewykorzystane, niekompletne, błędnie wydrukowane arkusze i karty odpowiedzi,  

c) protokół zbiorczy przebiegu części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie z wymienionymi w nim załącznikami.  

36. W dokumentacji egzaminu szkoły pozostają:  

a) powołania zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołu egzaminacyjnego i 

zespołów nadzorujących, upoważnienia do odbioru materiałów egzaminacyjnych lub do dostępu do 

zabezpieczonych materiałów egzaminacyjnych pod nieobecność przewodniczącego ZE, 

b) jeden egzemplarz protokołu zbiorczego części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie,  

c) oświadczenia w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym 

ujawnieniem, 

d) oraz kopie:  

– protokołów przebiegu części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z 

poszczególnych sal, 

– decyzji o przerwaniu i unieważnieniu części pisemnej egzaminu,  

– wykazów zdających z poszczególnych sal egzaminacyjnych, 

– protokołów przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej zgodnych ze wskazaniami 

dyrektora właściwej OKE.  

 

IV. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – MODEL DK  

Przygotowanie do przeprowadzenia części praktycznej o modelu dk    

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołów nadzorującego do 

przeprowadzenia egzaminu. Wyznacza opiekuna pracowni do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych. 

2. Szkolenie dotyczące przeprowadzenia egzaminu przeprowadza  z-ca przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego. 

3. Egzamin praktyczny z kwalifikacji AU.35 odbywać się będzie w salach: nr 25,26. 

4. Przygotowanie sali głównej ( nr 26)  i drugiej ( nr 25) do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu (dk) 

w kwalifikacji AU.35 jest zadaniem ZN.  

5. Egzamin praktyczny z kwalifikacji E.14 odbędzie się w sali 22. 

6. Zespół nadzorujący numeruje stanowiska i przygotowuje kartki do losowania numerów stanowisk 

egzaminacyjnych. 

7. Za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych wg wymagań określonych przez OKE odpowiada 

wyznaczony opiekun pracowni komputerowej. 

8. Zdającym należy zapewnić:  

e) stoliki i krzesła ustawione tak, aby zapewniały samodzielną i bezpieczna pracę, odstępy powinny 

wynosić ok. 1,5m.  

f) zegar oraz tablicę (planszę) do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających, 

widocznych dla każdego zdającego (w każdej sali egzaminacyjnej) ,  
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g) stół i krzesło dla przewodniczącego ZN,  

h) krzesła dla członków ZN. 

9. Zdający egzamin z kwalifikacji AU.35 zostaną podzieleni na dwie równe grupy, wg listy zdających. Grupa I 

będzie zdawać w sali nr 26, grupa II w sali 25. 

10.  Stanowiska egzaminacyjne powinny być ustawione w taki sposób, aby zachować 1,5m odstęp miedzy 

zdającymi  i członków zespołu nadzorującego. 

11.  Z-ca przewodniczącego ZE przygotowuje identyfikatory dla przewodniczących ZN, członków ZN, opiekuna 

pracowni, obserwatora,  listy zdających, wykaz zdających korzystających z dostosowania warunków 

egzaminu, naklejki z zakodowanymi numerami PESEL, druk protokołu, druk decyzji  

o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu, wzór opisania koperty bezpiecznej, listę na drzwi każdej sal 

egzaminacyjnych. 

12. Nauczyciele dyżurujący wykonują czynności porządkowe: zarządzają szatnią, rzeczami osobistymi 

zdających. Rzeczy osobiste są składane w plastikowych workach, w wydzielonej sali. 

13.  Zdający mogą również wnieść do sali małą butelkę wody. Podczas pracy zdającego z arkuszem 

egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika. 

14.  Po egzaminie nauczyciele dyżurujący wydają worki z rzeczami osobistymi, instruują zdających , aby unikali 

dzielenia się wrażeniami bezpośrednio, aby unikali spotkań grupach, a korzystali  

z komunikatorów lub mediów społecznościowych.  

Przed egzaminem    

15. W dniu egzaminu na godzinę przed rozpoczęciem  Przewodniczący ZE sprawdza obecność osób 

wchodzących w skład zespołów nadzorujących i opiekuna pracowni. W przypadku braku uzupełnia skład 

ZN i stosowną informację zamieszcza w protokole zbiorczym z przebiegu egzaminu. 

16.  Z-ca przewodniczącego ZE: 

a) przekazuje identyfikatory przewodniczącym ZN, członkom ZN, opiekunowi pracowni, obserwatorom,  

b) przypomina, że do miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu nie można wnosić żadnych 

urządzeń telekomunikacyjnych,  

c) przypomina przewodniczącym i członkom ZN o materiałach i przyborach pomocniczych – (uczniowie 

korzystają z własnych: długopisów, kalkulatorów prostych, linijek, gumek, ołówków i temperówek, 

nie pożyczają innym), 

d) przypomina członkom ZN zadania i zasady postępowania w sytuacjach szczególnych,  

e) przekazuje przewodniczącym ZN:  

– wykazy zdających w poszczególnych miejscach przeprowadzania egzaminu,  

– formularze: protokołu z przebiegu części praktycznej egzaminu w danym miejscu przeprowadzania 

części praktycznej egzaminu, decyzji o przerwaniu i unieważnieniu części egzaminu,  

– naklejki przygotowane dla każdego zdającego przez OKE,  

– papierową kopertę na niewykorzystane arkusze egzaminacyjne (dla każdej kwalifikacji w danym 

miejscu przeprowadzania egzaminu oddzielna koperta),  

– bezpieczną kopertę i zwykłe koperty do zapakowania wypełnionych przez zdających arkuszy 

egzaminacyjnych oraz pozostałą dokumentację związaną z rezultatem końcowym wykonania 

zadania egzaminacyjnego przez zdających wraz z kartami oceny zdających po zakończeniu egzaminu 

(dla każdej kwalifikacji w danym miejscu oddzielna koperta).  

17. Około pół godziny przed godziną rozpoczęcia egzaminu przewodniczący ZE sprawdza oznakowanie 

pakietów zawierających arkusze egzaminacyjne  (data i godzina rozpoczęcia egzaminu, kwalifikacja), 

otwiera je w sali nr 26 w  obecności przewodniczących ZN oraz przedstawicieli zdających, a następnie 

przekazuje w odpowiedniej liczbie przewodniczącemu ZN z sali głównej i przewodniczącemu ZN  w sali 

nr 25., który razem z przedstawicielem zdających zanosi je do sali egzaminacyjnej.  

18. Około 30 min. i 20 min. przed rozpoczęciem egzaminu zdający ( odpowiednio z grupy I i II ) przybywają 

pod wyznaczone sale. Zdający stoją w maseczkach zakrywających usta i nos, zachowując dystans 1,5 

metra od siebie i członków ZN oraz innych nauczycieli. 
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19. Nauczyciele dyżurujący wskazują zdającym salę, w której muszą zostawić swoje rzeczy osobiste, których 

nie mogą wnieść na egzamin. 

20. Około,  odpowiednio, 25 i 15 min. przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący ZN wraz z członkami:   

a) sprawdza obecność i tożsamość zdających, 

b)  przeprowadza losowanie stanowisk egzaminacyjnych dla zdających: numery stanowisk 

egzaminacyjnych są losowane przez przewodniczącego ZN lub członka ZN w obecności zdających,  

c) przewodniczący ZN może odstąpić od losowania numerów stanowisk egzaminacyjnych w przypadku 

zdających korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu,  

d) wskazuje zdającym wylosowane stanowiska egzaminacyjne,  

e) numer stanowiska wpisuje na listę zdających, 

f) zbiera podpisy zdających na wykazie zdających potwierdzające obecność zdającego na egzaminie,  

g) przypomina zdającym o zakazie wnoszenia do miejsca przeprowadzania egzaminu urządzeń 

telekomunikacyjnych oraz korzystania z nich w tym miejscu,  

h) przypomina zdającym z jakich materiałów i przyborów pomocniczych mogą korzystać na egzaminie,  

i) zapoznaje zdających z przebiegiem egzaminu w części praktycznej, informuje, że zdający po 

zakończeniu wykonywania zadania egzaminacyjnego pozostawiają arkusz egzaminacyjny oraz 

rezultaty wykonania zadania na stanowisku egzaminacyjnym i opuszczają salę egzaminacyjną po 

uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN. 

21. Opiekun pracowni przeprowadza instruktaż stanowiskowy i informuje o sposobie drukowania. 

22. Przewodniczący odbiera od zdających potwierdzenie odbycia instruktażu stanowiskowego (czytelny 

podpis na wykazie zdających).   

 

Przebieg i zakończenie egzaminu  

23. O godzinie rozpoczęcia części praktycznej egzaminu dla kwalifikacji AU.35 ( godz. 9.00) przewodniczący i 

członek lub członkowie ZN, po zajęciu stanowisk egzaminacyjnych przez wszystkich zdających, rozdają im 

pakiety egzaminacyjne (arkusze egzaminacyjne i karty oceny). 

24. Przewodniczący ZN informuje zdających:  

a) o konieczności sprawdzenia kompletności materiałów i zgłoszenie ewentualnych braków,  

b) o konieczności dokładnego zapoznania się z Instrukcją dla zdającego zamieszczoną na pierwszej 

stronie arkusza egzaminacyjnego i wpisaniu w wyznaczonym miejscu numeru ewidencyjnego PESEL, 

c) o sposobie wypełniania odpowiednich miejsc na karcie oceny i przyklejeniu naklejki z numerem 

PESEL, 

d) aby nie podpisywali imieniem i nazwiskiem karty oceny, ani innych materiałów egzaminacyjnych, 

e) o czasie 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu, 

przeznaczonym na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego i wyposażeniem (w tym czasie 

zdający nie przystępują do wykonywania zadania),  

f) o sposobie opisania dokumentów do wydruku i dokumentów błędnych ( brudnopis), 

g) o konieczności załączenia do pracy wszystkich, także błędnych wydruków, 

h) o zakazie kontaktowania się z innymi,  

i) konieczności założenia maseczki przy kontakcie z członkiem ZN, przy wychodzeniu z sali po 

egzaminie,  

j) niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także konieczności zakrywania ust i 

nosa w czasie kaszlu lub kichania. 

25.  Jeżeli zdający zgłosi przewodniczącemu ZN braki w pakiecie egzaminacyjnym, arkuszu egzaminacyjnym 

lub innych materiałach egzaminacyjnych, ten przez dyżurującego nauczyciela informuje przewodniczącego 

ZE, a ten powiadamia dyrektora OKE, który decyduje o dalszym postępowaniu. 

26. Informację o wymianie pakietu, arkusza egzaminacyjnego lub innego materiału egzaminacyjnego  

przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole z przebiegu egzaminu. Wymianę pakietu 

zdający potwierdza podpisem w wykazie zdających.  
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27. Zdający zamieszcza w karcie oceny oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub zawodach 

szkolnictwa zawodowego, numer zadania, numer stanowiska egzaminacyjnego, numer PESEL; nie 

podpisuje arkusza egzaminacyjnego i karty oceny.  

28. Przewodniczący ZN ogłasza czas 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej 

egzaminu, przeznaczony na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego oraz wyposażeniem 

stanowiska.  

29. Przewodniczący ZN zapisuje czas rozpoczęcia i  zakończenia pracy zdających w miejscu widocznym dla 

wszystkich zdających.  

30. Czas trwania części praktycznej rozpoczyna  się z chwilą zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia  i 

zakończenia pracy zdających i trwa 180 minut. 

31.  Po rozpoczęciu pracy przez zdających przewodniczący ZN pakuje do opisanej papierowej koperty 

niewykorzystane lub wadliwie wydrukowane arkusze egzaminacyjne wraz z kartami oceny i zakleja 

kopertę.  

32. Po rozdaniu zdającym pakietów egzaminacyjnych zdający, którzy się spóźnią nie są wpuszczani do miejsca 

przeprowadzania części praktycznej egzaminu. W uzasadnionych przypadkach, nie później niż do 

zakończenia czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do miejsca przeprowadzania części 

praktycznej egzaminu spóźnionego zdającego podejmuje przewodniczący ZE.  

33.  W czasie trwania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie każdy zdający 

pracuje samodzielnie przy osobnym stanowisku egzaminacyjnym.  

34.  Zdający nie powinni opuszczać miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu.  

35.  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący ZN może zezwolić zdającemu na opuszczenie miejsca 

przeprowadzania egzaminu po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z 

innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 

36.  Przewodniczący ZN: 

a) zwraca uwagę na przypadki naruszania przez zdających zasad bezpiecznej pracy  i zakłócania 

przebiegu egzaminu, reagując w sposób określony w zasadach postępowania w sytuacjach 

szczególnych, 

b) wyznacza kolejność drukowania, 

c) wyznacza członka ZN do przekazywania wydruków zdającym, 

d) przekazujący dezynfekuje ręce, przed przekazywaniem wydruków, 

e) przyjmuje od zdającego zgłoszenie wcześniejszego zakończenia wykonania zadania, sprawdza 

kompletność przekazanych materiałów   i potwierdza na wykazie zdających pozostawienie przez 

niego arkusza egzaminacyjnego i rezultatów wykonania zadania. Wpisuje liczbę załączonych 

dokumentów i składa podpis. 

f) zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie 

komentuje.  

37.  Zdający zgłaszają potrzebę drukowania przez podniesienie ręki. 

38. Członek ZN przekazuje zdającemu wydruk, sprawdzając, czy dokument jest opisany PESELEM, nakazując 

zdającemu sprawdzenie, czy otrzymują własny dokument. 

39. Zdający, który zakończył wcześniej wykonywanie zadania egzaminacyjnego zgłasza to podniesieniem ręki, 

w maseczce czeka na odbiór materiałów egzaminacyjnych i wydruków, obserwuje  sprawdzenie 

kompletności przekazanych materiałów, a po uzyskaniu pozwolenia opuszcza salę. 

40.  Przewodniczący ZN na 30 minut przed ustalonym czasem zakończenia egzaminu przypomina, ile czasu 

pozostało zdającym do zakończenia egzaminu.  

41.  Po upływie ustalonego czasu trwania egzaminu przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu i 

poleca zdającym odłożenie  arkuszy egzaminacyjnych i wydruków na brzeg stolika i pozostanie na 

miejscach.   

Po zakończeniu egzaminu 
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42.  Przewodniczący ZN lub upoważniony przez niego członek tego zespołu odbierają od zdających arkusze 

egzaminacyjne wraz z rezultatami w formie dokumentacji oraz karty oceny i sprawdzają w obecności 

zdających kompletność materiałów.    

43. Przewodniczący ZN potwierdza podpisem na ostatniej stronie arkusza liczbę dołączonych do arkusza 

wydrukowanych kartek (oznaczonych numerem PESEL).  

44. Każdorazowo przewodniczący ZN zezwala zdającemu, od którego odebrano pracę, na opuszczenie sali ( 

nie wychodzą wszyscy w tym samym czasie),  z wyjątkiem zdającego, który ma być obecny w czasie 

pakowania materiałów egzaminacyjnych. 

45.   Opiekun pracowni po zakończeniu części praktycznej egzaminu i po uzyskaniu zgody przewodniczącego 

ZN – w obecności osób wchodzących w skład ZN – usuwa ze stanowisk komputerowych pozostawione 

przez zdających rezultaty wykonania zadania egzaminacyjnego.  

 

Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po przeprowadzonej części praktycznej egzaminu o modelu 

dk  

 

46. Bezpośrednio po zakończeniu części praktycznej egzaminu osoby wchodzące w skład ZN  (w obecności 

przedstawiciela zdających):  

a) Potwierdzają (literka: T, godzina i nr stanowiska), na wykazie zdających oddanie przez zdających 

arkuszy egzaminacyjnych wraz z rezultatami w formie dokumentacji i kart oceny,  

b)  sprawdzają kompletność, przeliczają i porządkują materiały egzaminacyjne, wg wskazań OKE,  w tym 

umieszczone wcześniej w papierowej kopercie niewykorzystane lub wadliwie wydrukowane arkusze 

egzaminacyjne wraz z kartami oceny,  

c) pakują wypełnione przez zdających arkusze egzaminacyjne wraz z rezultatami  w formie 

dokumentacji oraz karty oceny do zwrotnych bezpiecznej koperty w grupie I, zwykłej koperty w 

grupie II, zaklejają je i opisują.  

47. Przewodniczący ZN sporządza protokół z przebiegu części praktycznej egzaminu w danej sali  Protokół 

czytelnie podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.  

48.  Przewodniczący ZN w drugiej, dodatkowej sali przekazuje kopertę z arkuszami i materiałami do sali 

głównej, gdzie zostaje spakowana do bezpiecznej koperty. 

49. Przewodniczący ZN przekazują przewodniczącemu ZE:  

a) zaklejoną bezpieczną kopertę zawierającą arkusze egzaminacyjne wraz z rezultatami w postaci 

dokumentacji i kartami oceny zdających, którzy ukończyli egzamin, 

b) papierowe koperty zawierające niewykorzystane lub wadliwie wydrukowane arkusze egzaminacyjne 

wraz z kartami oceny,  

c) protokoły z przebiegu części praktycznej egzaminu,  

d) uzupełnione i podpisane listy  zdających w sali,  

e) arkusze egzaminacyjne i karty oceny zdających, którym przerwano i unieważniono część praktyczną 

egzaminu,  

f) plany sali egzaminacyjnej.  

 

V. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – MODEL WK  

Przeprowadzanie części praktycznej o modelu wk       

1. Przewodniczący ZE powołanie członków ZN do przeprowadzenia egzaminu. 

2. Szkolenie dotyczące przeprowadzenia egzaminu przeprowadza  z-ca przewodniczącego ZE. 

3. Egzamin praktyczny z kwalifikacji EE.08 odbywać się będzie w sali: nr 7. 

4. Za przygotowanie wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych wg wymagań określonych przez OKE 

odpowiada wyznaczony asystent techniczny. 
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5. Przygotowanie sali egzaminacyjnej do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu (wk) w kwalifikacji 

EE.08 jest zadaniem zespołu nadzorującego.  

6. Zdającym należy zapewnić:  

a) stoliki i krzesła ustawione tak, aby zapewniały samodzielną i bezpieczna pracę, odstępy powinny 

wynosić ok. 1,5m. , 

b) zegar oraz tablicę (planszę) do zapisania czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających, widocznych 

dla każdego zdającego (w każdej sali egzaminacyjnej) ,  

c) stół i krzesło dla przewodniczącego zespołu nadzorującego,  

d) krzesła dla członków zespołu nadzorującego. 

7. Zespół nadzorujący numeruje stanowiska i przygotowuje kartki do losowania numerów stanowisk 

egzaminacyjnych. 

8. Stanowiska egzaminacyjne powinny być ustawione w taki sposób, aby zachować 1,5m odstęp miedzy 

zdającymi  i członkami zespołu nadzorującego. 

9.  Z-ca przewodniczącego ZE przygotowuje identyfikatory dla przewodniczącego ZN, egzaminatora, 

asystenta technicznego, obserwatora,  listy zdających, wykaz zdających korzystających z dostosowania 

warunków egzaminu, naklejki z zakodowanymi numerami PESEL, druk protokołu, druk decyzji o 

przerwaniu i unieważnieniu egzaminu, wzór opisania koperty bezpiecznej, listę na drzwi sali 

egzaminacyjnej. 

10. Nie później niż jeden dzień przed egzaminem przewodniczący ZE sprawdza w obecności 

przewodniczącego ZN i asystenta technicznego przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych pod względem: 

a) zapewnienia samodzielności pracy zdających,  

b) bezpieczeństwa związanego z pandemią,  

c) umieszczenia w widocznym miejscu zegara i tablicy lub planszy do zapisania godziny rozpoczęcia i 

zakończenia egzaminu,  

d) spełnienia wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy,  

e) kompletności wyposażenia stanowisk do wykonania zadań. 

Przed rozpoczęciem egzaminu w danym dniu  

50. W dniu egzaminu na godzinę przed rozpoczęciem  Przewodniczący ZE sprawdza obecność osób 

wchodzących w skład zespołów nadzorujących i asystenta technicznego. W przypadku braku uzupełnia 

skład ZN i stosowną informację zamieszcza w protokole zbiorczym z przebiegu egzaminu. 

51. Sprawdza, czy pakiety zawierające arkusze i karty oceny nie zostały naruszone. 

52.  Z-ca przewodniczącego ZE: 

f) przekazuje identyfikator przewodniczącemu ZN, członkowi ZN, którym jest egzaminator,  asystentowi 

technicznemu, obserwatorowi,  

g) przypomina, że do miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu nie można wnosić żadnych 

urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tym miejscu,  

h) przypomina przewodniczącemu i członkowi ZN o materiałach i przyborach pomocniczych – 

(uczniowie nie korzystają z dodatkowych pomocy, poza  długopisami), 

i) przypomina członkowi ZN zadania i zasady postępowania w sytuacjach szczególnych,  

j) przekazuje przewodniczącemu ZN:  

– wykaz zdających,  

– formularz: protokołu z przebiegu części praktycznej egzaminu, decyzji o przerwaniu i unieważnieniu 

części egzaminu,  

– naklejki przygotowane dla każdego zdającego przez OKE,  

– papierową kopertę na niewykorzystane arkusze egzaminacyjne,  

– bezpieczną kopertę do zapakowania wypełnionych przez zdających arkuszy egzaminacyjnych oraz 

pozostałą dokumentację związaną z rezultatem końcowym wraz z kartami oceny zdających po 

zakończeniu egzaminu.  
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53. Około 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu zdający przybywają pod wyznaczoną salę. Zdający stoją w 

maseczkach zakrywających usta i nos, zachowując dystans 1,5 metra od siebie i członków ZN oraz innych 

nauczycieli. 

54. Nauczyciele dyżurujący wskazują zdającym salę, w której zdający powinni włożyć swoje rzeczy osobiste, 

których nie mogą wnieść na egzamin ( gab. nr 6). 

55. Zdający mogą wnosić do sali tylko długopis z czarnym wkładem, małą butelkę wody. Podczas pracy 

zdającego z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika lub w 

miejscu wskazanym przez PZN,  aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych lub 

sprzętu komputerowego. 

56. Około 25 min. przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący ZN wraz z członkami:   

a) sprawdza obecność i tożsamość zdających, 

b)  przeprowadza losowanie stanowisk egzaminacyjnych dla zdających: numery stanowisk 

egzaminacyjnych są losowane przez przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka zespołu 

nadzorującego w obecności zdających,  

c) przewodniczący ZN może odstąpić od losowania numerów stanowisk egzaminacyjnych w przypadku 

zdających korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu,  

d) wskazuje zdającym wylosowane stanowiska egzaminacyjne,  

e) zbiera podpisy zdających na wykazie zdających potwierdzające obecność zdającego na egzaminie, 

f) przypomina zdającym o zakazie wnoszenia do miejsca przeprowadzania egzaminu urządzeń 

telekomunikacyjnych oraz korzystania z nich w tym miejscu,  

g) przypomina zdającym, z jakich materiałów i przyborów pomocniczych mogą korzystać na egzaminie,  

h) zapoznaje zdających z przebiegiem egzaminu w części praktycznej, informuje, że zdający po 

zakończeniu wykonywania zadania egzaminacyjnego pozostawiają arkusz egzaminacyjny oraz 

rezultaty wykonania zadania na stanowisku egzaminacyjnym i opuszczają salę egzaminacyjną po 

uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN. 

57. Asystent techniczny przeprowadza instruktaż stanowiskowy. 

58. Przewodniczący odbiera od zdających potwierdzenie odbycia instruktażu stanowiskowego (czytelny 

podpis na wykazie zdających).   

 

 Przebieg i zakończenie egzaminu  

59. O godzinie rozpoczęcia części praktycznej egzaminu dla kwalifikacji EE.08 ( godz. 8.00) przewodniczący i 

członek ZN/egzaminator, po zajęciu stanowisk egzaminacyjnych przez wszystkich zdających, rozdają im 

pakiety egzaminacyjne (arkusze egzaminacyjne i karty oceny). 

60. Przewodniczący ZN informuje zdających:  

a) o konieczności sprawdzenia kompletności materiałów i zgłoszenie ewentualnych braków,  

b) o konieczności dokładnego zapoznania się z „Instrukcją dla zdającego” zamieszczoną na pierwszej 

stronie arkusza egzaminacyjnego i wpisaniu w wyznaczonym miejscu numeru ewidencyjnego PESEL, 

c) o sposobie wypełniania odpowiednich miejsc na karcie oceny i przyklejeniu naklejki z numerem 

PESEL, 

d) aby nie podpisywali imieniem i nazwiskiem karty oceny ani innych materiałów egzaminacyjnych, 

e) o czasie 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu, 

przeznaczonym na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego i wyposażeniem (w tym czasie 

zdający nie przystępują do wykonywania zadania),  

f) o sposobie opisania dokumentów do wydruku i dokumentów błędnych ( brudnopis), 

g) o konieczności załączenia do pracy wszystkich, także błędnych wydruków, 

h) o zakazie kontaktowania się z innymi,  

i) konieczności założenia maseczki przy kontakcie z członkiem ZN, przy wychodzeniu z sali po 

egzaminie,  



14 
 

j) niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także konieczności zakrywania ust i 

nosa w czasie kaszlu lub kichania. 

k)  Jeżeli zdający zgłosi przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w pakiecie egzaminacyjnym, 

arkuszu egzaminacyjnym lub innych materiałach egzaminacyjnych, otrzymuje odpowiednio nowy 

pakiet, arkusz egzaminacyjny lub materiały egzaminacyjne. 

l) Informację o wymianie pakietu, arkusza egzaminacyjnego lub innego materiału egzaminacyjnego  

przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole z przebiegu egzaminu. Wymianę 

pakietu zdający potwierdza podpisem w wykazie zdających.  

m) Zdający zamieszcza w karcie oceny oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub zawodach 

szkolnictwa zawodowego, numer zadania, numer stanowiska egzaminacyjnego, numer PESEL; nie 

podpisuje arkusza egzaminacyjnego i karty oceny. Przekazuje kartę oceny egzaminatorowi. 

n) Przewodniczący ZN ogłasza czas 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej 

egzaminu, przeznaczony na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego oraz wyposażeniem 

stanowiska.  

o) Przewodniczący ZN zapisuje czas rozpoczęcia i  zakończenia pracy zdających w miejscu widocznym dla 

wszystkich zdających.  

p) Czas trwania części praktycznej rozpoczyna  się z chwilą zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia  i 

zakończenia pracy zdających i trwa 150 minut. 

q)  Po rozpoczęciu pracy przez zdających przewodniczący ZN pakuje do opisanej papierowej koperty 

niewykorzystane lub wadliwie wydrukowane arkusze egzaminacyjne wraz z kartami oceny i zakleja 

kopertę.  

r) Po rozdaniu zdającym pakietów egzaminacyjnych zdający, którzy się spóźnią nie są wpuszczani do 

miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu. W uzasadnionych przypadkach, nie później niż 

do zakończenia czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do miejsca przeprowadzania części 

praktycznej egzaminu spóźnionego zdającego podejmuje przewodniczący ZE.  

s)  W czasie trwania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie każdy 

zdający pracuje przy osobnym stanowisku egzaminacyjnym przygotowanym w taki sposób, aby 

zapewniona była samodzielna praca zdających.  

t)  Zdający nie powinni opuszczać miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu.  

u)  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący ZN może zezwolić zdającemu na opuszczenie miejsca 

przeprowadzania egzaminu po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się 

z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 

61. Przewodniczący ZN: 

g) zwraca uwagę na przypadki naruszania przez zdających zasad bezpiecznej pracy  i zakłócania 

przebiegu egzaminu, reagując w sposób określony w zasadach postępowania w sytuacjach 

szczególnych, 

h) zastępuje członka ZN na czas jego uzasadnionej nieobecności w miejscu przeprowadzania egzaminu, 

i) w sytuacjach szczególnych postępuje zgodnie z zasadami postępowania  w sytuacjach szczególnych, 

j) przyjmuje od zdającego zgłoszenie wcześniejszego zakończenia wykonania zadania, sprawdza 

poprawność kodowania arkusza   i potwierdza na wykazie zdających pozostawienie przez niego 

arkusza egzaminacyjnego i rezultatów wykonania zadania,  

k) zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie 

komentuje.  

62. Egzaminator dokonuje oceny realizacji zadania na karcie oceny, zachowując dystans. Potem przekazuje 

kartę oceny przewodniczącemu ZN. 

63. Zdający, który zakończył wcześniej wykonywanie zadania egzaminacyjne zgłasza to podniesieniem ręki, 

w maseczce czeka na odbiór arkusza, a po uzyskaniu pozwolenia opuszcza salę. 

64. Przewodniczący ZN na 30 minut przed ustalonym czasem zakończenia egzaminu przypomina, ile czasu 

pozostało zdającym do zakończenia egzaminu.  
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65.  Po upływie ustalonego czasu trwania egzaminu przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu i 

poleca zdającym odłożenie  arkuszy egzaminacyjnych i wydruków na brzeg stolika i pozostanie na 

miejscach.   

66. Po wyjściu zdającego z sali nauczyciele dyżurujący wydają worki z rzeczami osobistymi, instruują 

zdających , aby unikali dzielenia się wrażeniami bezpośrednio, aby unikali spotkań grupach, a korzystali z 

komunikatorów lub mediów społecznościowych.  

Po zakończeniu egzaminu  

1.  Egzaminator wchodzący w skład ZN, w obecności pozostałych osób wchodzących w skład tego zespołu, 

wypełnia zasady oceniania i karty oceny zdających i ocenia:  

a) jakość rezultatu końcowego – wyrobu lub usługi oraz związanej z nim dokumentacji pod względem 

spełnienia wymagań określonych w zadaniu lub zadaniach egzaminacyjnych,  

b)  jakość rezultatu pośredniego – w przypadku, gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na ocenę jakości 

rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych,  

c)  przebieg wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych pod względem:  

–  przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  

–  zgodności z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania lub zadań 

egzaminacyjnych.  

  

 Postępowanie z materiałami egzaminacyjnymi po zakończeniu egzaminu  

2. Przewodniczący ZN: 

a) pakuje w miejscu przeprowadzania części praktycznej wypełnione karty oceny zdających wraz z 

arkuszami egzaminacyjnymi i zasadami oceniania do zwrotnej koperty bezpiecznej i zakleja je w 

obecności egzaminatora, 

b) weryfikuje i wraz z członkiem ZN/egzaminatorem podpisuje listę zdających, 

c) sporządza protokół przebiegu egzaminu, który podpisuje także egzaminator.  

3.  Przewodniczący ZN przekazuje  przewodniczącemu ZE: 

a) bezpieczna kopertę, 

b)  kopertę papierową z niewykorzystanymi arkuszami egzaminacyjnymi wraz z kartami oceny,  

c) protokół przebiegu egzaminu, 

d) wykaz zdających. 

4. Po zakończeniu oceniania przez egzaminatora rezultatów z części praktycznej egzaminu przewodniczący 

ZN część praktyczną egzaminu poleca asystentowi technicznemu uporządkowanie stanowisk 

egzaminacyjnych i ich przygotowanie do kolejnej zmiany egzaminu – jeżeli jest przeprowadzana.   

5.  Asystent techniczny usuwa ze stanowisk rezultaty wykonania zadania przez zdających; prace te nadzoruje 

PZN.   

6.  PZN na koniec danej zmiany egzaminu sprawdza, czy wszystkie materiały używane podczas egzaminu oraz 

rezultaty wykonania zadania przez zdających zostały usunięte ze stanowisk.   

7.  Po każdej zmianie sala zostaje przewietrzona, a stanowiska egzaminacyjne i narzędzia zdezynfekowane. 

 

VI. PROCEDURA DRUKOWANIA REZULTATÓW W FORMIE DOKUMENTACJI 

Przed rozpoczęciem egzaminu:  

a) przewodniczący ZN jest zobowiązany zapoznać zdających z instrukcją drukowania,  

b) po rozdaniu przez ZN arkuszy egzaminacyjnych i zapoznaniu się przez zdających z treścią strony 

tytułowej przewodniczący ZN informuje zdających o tym, że na ostatniej stronie arkusza 

egzaminacyjnego jest zamieszczona tabela do uzupełnienia przez zdającego oraz przez 

przewodniczącego ZN, dotycząca liczby dołączonych do arkusza egzaminacyjnego wydruków (liczby 

kartek czystopisu i brudnopisu),  
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c) przewodniczący ZN informuje zdających, że wykonane podczas egzaminu wydruki powinni policzyć 

jako kartki i ich liczbę wpisać do tabeli na ostatniej stronie arkusza w miejscu oznaczonym „Wypełnia 

zdający”,  

d) przewodniczący ZN przypomina również o konieczności sprawdzenia jakości i opisania przez zdającego 

swoim numerem PESEL wszystkich wydruków dołączonych do arkusza.  

W czasie egzaminu: 

w przypadku drukowania z użyciem drukarki ( AU.35): 

a) rezultaty z wykonania zadania są drukowane przez zdającego w trakcie egzaminu bezpośrednio z jego 

komputera, po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN lub wyznaczonego członka ZN,  

b) przewodniczący lub wyznaczony członek ZN przenosi wydruki na stanowisko zdającego,  

c) zdający cały czas pozostaje na swoim stanowisku egzaminacyjnym;  

w przypadku drukowania z użyciem drukarki stanowiskowej (na odrębnym stanowisku drukowania (E.14): 

a) rezultaty z wykonania zadania przygotowane do wydruku są zapisywane przez zdającego na nośniku 

USB,  

b) po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN zdający przekazuje wyznaczonemu członkowi ZN do 

wykonania wydruku,  

c) wyznaczony członek ZN przenosi wydruki na stanowisko zdającego,  

d) zdający cały czas pozostaje na swoim stanowisku egzaminacyjnym;  

w przypadku, gdy zdający powinien samodzielnie wykonać wydruk na odrębnym stanowisku drukowania:  

a) rezultaty z wykonania zadania przygotowane do wydruku są zapisywane przez zdającego na nośniku 

USB,  

b) po uzyskaniu zgody od przewodniczącego ZN zdający przenosi na stanowisko drukowania, wykonuje 

wydruk bezpośrednio z nośnika i po sprawdzeniu jakości, liczby oraz oznaczeń wydruków zabiera je i 

wraca na swoje stanowisko egzaminacyjne;  

inne okoliczności: 

a) w przypadku jednoczesnego zgłoszenia gotowości wydruku przez kilku zdających kolejność 

drukowania ustala przewodniczący ZN lub wyznaczony członek ZN,  

b) każdy wydruk zdającego musi zostać opisany numerem PESEL zdającego,  

c) jeżeli nie ma możliwości wpisania numeru PESEL w pliku przygotowanym do wydruku, to zdający na 

każdej kartce wpisuje swój numer PESEL odręcznie,  

d) zdający ma możliwość powtórnego wykonania wydruku,  

e) jeżeli zdający wydrukował kilka wersji danego dokumentu, wszystkie załącza do arkusza 

egzaminacyjnego, opisując błędne wersje jako brudnopisy, bez takiego opisu może pozostać tylko 

jedna wersja, w przeciwnym razie żaden dokument nie będzie oceniany,  

f) na 30 minut przed ustalonym czasem zakończenia egzaminu przewodniczący ZN przypomina ile czasu 

pozostało do zakończenia egzaminu i zwraca uwagę na konieczność zakończenia drukowania w tym 

czasie przez wszystkich zdających,  

g) w przypadku, gdy ze względów technicznych nie wszyscy zdający zdążyli wydrukować dokumentację z 

wykonania zadania przed upływem czasu egzaminu, można wydrukować ich rezultaty po zakończeniu 

egzaminu, wszyscy zdający pozostają na swoich stanowiskach i oczekują na wydruki, w tym czasie 

zdającym nie wolno wykonywać innych czynności związanych z egzaminem.  

Po zakończeniu egzaminu: 

a) jeżeli zdający wydrukował kilka wersji danego dokumentu, należy dopilnować, aby zaznaczył, które z 

nich to brudnopisy,  



17 
 

b) podczas odbierania od zdających arkuszy egzaminacyjnych wraz z wydrukami przewodniczący ZN 

sprawdza zgodność numeru PESEL na wydrukach z numerem PESEL zdającego na arkuszu 

egzaminacyjnym oraz w tabeli na ostatniej stronie odbieranego arkusza w miejscu oznaczonym 

„Wypełnia Przewodniczący ZN” wpisuje liczbę wydrukowanych kartek dołączanych przez zdającego 

do tego arkusza oraz składa czytelny podpis,  

c) w obecności zdającego i pod nadzorem przewodniczącego, członkowie ZN porządkują i kompletują 

arkusze zdających z załączonymi wydrukami, a następnie pakują do bezpiecznej koperty,  

d) przed opuszczeniem sali przewodniczący ZN nadzoruje usunięcie efektów prac zdających ze 

wszystkich komputerów w sali oraz z nośników USB (jeżeli były wykorzystywane w czasie egzaminu). 

 

VII.   ZADANIA EGZAMINATORA W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU  

Zadania egzaminatora – część praktyczna egzaminu o modelu w i wk 

1. Przed egzaminem egzaminator:  

a) uczestniczy w spotkaniu szkoleniowym przeprowadzanym przez przewodniczącego ZE  

w zakresie postępowania z materiałami egzaminacyjnymi oraz ochrony danych osobowych  

i składa odpowiednie oświadczenie, 

b) zapoznaje się z miejscem egzaminu i wyposażeniem stanowisk egzaminacyjnych, z organizacją 

egzaminu w ośrodku egzaminacyjnym oraz z organizacją pracy zespołu nadzorującego egzaminu. 

2. W dniu egzaminu egzaminator:  

a) zgłasza się do PZE najpóźniej na 1 godzinę przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia egzaminu,   

b) ustala z PZE zasady postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji szczególnych, w tym zasady 

kontaktu z PZE w trakcie egzaminu,   

c) odbiera od PZE wskazania CKE do przygotowania stanowisk na dany egzamin (w tym wytyczne - jeżeli 

były przekazane przez CKE) i wraz z asystentem technicznym sprawdza przygotowane wyposażenie 

sali i stanowisk egzaminacyjnych, szczególnie uwzględnia przy tym zgodność przygotowania sali i 

stanowisk egzaminacyjnych ze wskazaniami i wytycznymi CKE,  

d) zajmuje wyznaczone w sali egzaminacyjnej przygotowane dla egzaminatora miejsce,   

e) sprawdza, czy usytuowanie miejsca umożliwia obserwację i ocenę przebiegu wykonania zadania 

przez wszystkich zdających, jeżeli wystąpi potrzeba w trakcie oceny zmienia je; 

3. W trakcie egzaminu:  

a) o wyznaczonej godzinie rozpoczęcia egzaminu odbiera od przewodniczącego ZN zasady oceniania, 

sprawdza, czy ich zabezpieczenia nie zostały naruszone w sposób umożliwiający nieuprawnione 

ujawnienie,  

b) sprawdza, czy zasady oceniania są kompletne i czytelne oraz czy nie zawierają braków i uszkodzeń, 

c) zapoznaje się z treścią zasad oceniania – w tym szczególnie zwraca uwagę na nazwy ocenianych 

rezultatów, występowanie oceny rezultatu pośredniego oraz na zakres obserwacji przebiegu 

egzaminu i zgodność kryteriów z wyposażeniem stanowisk, 

d) ustala z przewodniczącym ZN zasady organizacji oceny rezultatów pośrednich i przebiegu wykonania 

zadania – w przypadku, gdy w zasadach oceniania została przewidziana taka ocena,  

e) w przypadku stwierdzenia braków w zasadach oceniania lub niezgodności z wyposażeniem stanowisk 

– kontaktuje się z PZE,   

f) po zakończeniu czynności organizacyjnych zdających odbiera od przewodniczącego ZN 

oznakowane/wypełnione karty oceny wszystkich zdających w sali, sprawdza, czy karty oceny 

posiadają kompletne oznaczenia, w tym szczególnie numer PESEL, kod ośrodka i numer stanowiska,  

g) współpracuje z przewodniczącym ZN w zakresie organizacji oceny rezultatów pośrednich lub 

przebiegu wykonania zadania przez zdających,  

h) sprawdza poprawność techniczną przeniesienia wyników z zasad oceniania na karty oceny zdających, 

w przypadku ewentualnej pomyłki nanosi poprawki i parafuje je,  

i) kompletuje zasady oceniania i karty oceny, a następnie przekazuje je przewodniczącemu ZN. 
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j) postępuje zgodnie z zasadami ochrony materiałów prawnie chronionych, nie udostępnia zasad 

oceniania innym osobom, również ich nie komentuje - pracuje samodzielnie, nie rozmawia z PZN i ze 

zdającymi, w tym szczególnie na temat zadania i zasad oceniania, nie ujawnia pozostałym osobom 

zasad oceniania i wyników oceny, 

k) nie może niszczyć lub wyrzucać niewykorzystanych materiałów (materiały te niezwłocznie przekazuje 

PZN),  

l) nie może zaglądać do arkuszy egzaminacyjnych zdających oraz arkuszy niewykorzystanych (osób 

nieobecnych),  

m) nie udziela zdającym żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych, ani też nie dyskutuje i 

nie komentuje ich treści i zapisów oraz wykonywania zadania przez zdającego,  

n) nie opuszcza sali egzaminacyjnej,  

o) zgłasza przewodniczącemu ZN przypadki naruszania przez zdających przepisów bhp podczas 

wykonywania zadań.  

4. Po zakończeniu egzaminu egzaminator: 

a) jest obecny przy pakowaniu arkuszy egzaminacyjnych, kart ocen i zasad oceniania do koperty 

bezpiecznej  i zaklejaniu jej,  

b) podpisuje protokół przebiegu części praktycznej egzaminu,  

c) wraz z przewodniczącym ZN uczestniczy w przekazaniu materiałów z egzaminu PZE.   

  

VIII. ZADANIA ASTYSTENTA TECHNICZNEGO I OPIEKUNA/ADMINISTRATORA PRACOWNI– część praktyczna 

egzaminu o modelu: w, wk oraz dk    

 

Zadania asystenta technicznego:  

a) przygotowanie wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych, w tym materiałów i przyborów 

pomocniczych wskazanych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach, niezbędnych do 

przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

stanowiących wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych;  

b) sprawdzenie wraz z egzaminatorem przed rozpoczęciem egzaminu przygotowania wyposażenie sali i 

stanowisk egzaminacyjnych;  

c) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania specjalistycznego sprzętu oraz maszyn i urządzeń 

wykorzystywanych w czasie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

oraz, w razie konieczności, usuwanie awarii mogących wystąpić na stanowiskach egzaminacyjnych, w 

tym awarii specjalistycznego sprzętu lub maszyn i urządzeń wykorzystywanych w czasie części 

praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;  

d) zapewnienie warunków gwarantujących samodzielną pracę zdających, z uwzględnieniem zachowania 

bezpiecznych i higienicznych warunków w miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;  

e) przeprowadzenie, na polecenie przewodniczącego ZN, instruktażu stanowiskowego dla zdających;  

f) usunięcie, na polecenie przewodniczącego ZN, pozostawionego przez zdającego rezultatu końcowego 

wykonania zadania po zakończeniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie oraz ocenieniu tego rezultatu końcowego przez egzaminatora, z uwzględnieniem instrukcji 

CKE postępowania po części praktycznej z rezultatami z wykonania zadania egzaminacyjnego;  

Administrator (opiekun) pracowni przed i po egzaminie postępuje zgodnie ze wskazaniami CKE ustalonymi 

dla części praktycznej egzaminu  oraz zapisami dotyczącymi przygotowania i przebiegu części praktycznej 

egzaminu przeprowadzanej w danej kwalifikacji o modelu dk.  

Asystent techniczny i administrator (opiekun) pracowni w czasie wykonywania swych obowiązków  

w żaden sposób nie kontaktuje się indywidualnie ze zdającymi i nie współpracuje z nimi, jeżeli nie wynika to 

ze Wskazań/Wytycznych CKE dla danego egzaminu/zadania. 
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IX. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH  

1. Postępowanie w przypadku konieczności odizolowania zdającego lub innej osoby uczestniczącej w 

przeprowadzeniu egzaminu. 

a) W przypadku wystąpienia u zdającego niepokojących objawów sugerujących zakażenie wirusem, 

należy niezwłocznie przerwać egzamin zdającego i odizolować go.  

b) W przypadku konieczności odizolowania członka ZN w odrębnym pomieszczeniu przewodniczący ZE 

niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora OKE, z którym ustala tok postępowania. 

c) Odizolowanego członka ZN zastępuje nauczyciel wyznaczony na zastępstwo. Informację o zaistniałej 

sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu oraz protokole zbiorczym. 

d) W przypadku konieczności odizolowania zdającego, członka ZN lub innej zaangażowanej osoby  w 

odrębnym pomieszczeniu w trosce o bezpieczeństwo przewodniczący ZE może podjąć decyzję o 

przerwaniu egzaminu dla wszystkich zdających. 

e) O konieczności odizolowania osoby z objawami choroby przewodniczący ZE informuje stację 

sanitarno-epidemiologiczną. 

f) W przypadku pogarszania się stanu zdrowia osoby izolowanej przewodniczący ZE wzywa pogotowie 

ratunkowe. Jeśli nie ma potrzeby działań służb medycznych osoba izolowana udaje się do domu 

transportem indywidualnym.  

g) Obszar, w którym przebywała izolowana osoba powinien być gruntownie posprzątany i 

zdezynfekowany. 

2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki i pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi 

oraz innymi materiałami egzaminacyjnymi lub braku kompletu materiałów egzaminacyjnych 

niezbędnych do przeprowadzenia części pisemnej i części praktycznej egzaminu. 

a) W przypadku stwierdzenia, że pakiety zawierające arkusze egzaminacyjne i karty oceny oraz inne 

materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie zostały naruszone przewodniczący ZE niezwłocznie powiadamia o tym 

dyrektora OKE, ten informuje przewodniczącego ZE o dalszym postępowaniu.  

b) W przypadku stwierdzenia, że pakiety zawierające arkusze egzaminacyjne i karty oceny oraz inne 

materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostały naruszone, przewodniczący ZE: 

–  zawiesza część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i  

– powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.  

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o 

dalszym postępowaniu.  

Informację o zawieszeniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz 

podjętych działaniach zamieszcza się w protokołach przebiegu egzaminu oraz protokołach zbiorczych.  

3. Postępowanie w przypadku stwierdzenia braków lub innych usterek w arkuszu egzaminacyjnym i 

materiałach egzaminacyjnych    

a) W przypadku, gdy zdający zgłosi przewodniczącemu ZN braki w pakiecie zawierającym arkusze 

egzaminacyjne i karty odpowiedzi lub arkusze egzaminacyjne i karty oceny oraz inne materiały 

egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części pisemnej lub części praktycznej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przewodniczący ZN zgłasza tę kwestię poprzez 

dyżurującego nauczyciela przewodniczącemu ZE, a ten kontaktuje się z OKE.  

c) Dyrektor OKE ustala dalszy tok postępowania.    

d)  Informację o  zaistniałej sytuacji  przewodniczący ZN zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu, a 

przewodniczący ZE w protokole zbiorczym.  

e) Wymianę odpowiednio: pakietu, arkusza egzaminacyjnego, karty odpowiedzi i karty oceny zdający 

potwierdza podpisem w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej lub w danym miejscu 

przeprowadzania części praktycznej egzaminu.  

4. Postępowanie w przypadku potrzeby opuszczenia sali egzaminacyjnej przez zdającego  
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a) W czasie trwania części pisemnej i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach przewodniczący ZN może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej pod 

nadzorem nauczyciela dyżurującego (zapewnia warunki wykluczające możliwość kontaktowania się). 

b) Zdający opuszczający salę egzaminacyjną może mieć kontakt z przedstawicielem służby zdrowia. 

c) Osobie, która opuściła miejsce egzaminowania w czasie części pisemnej lub w czasie części praktycznej 

egzaminu nie wydłuża się czasu egzaminu.  

d) Wyjście zdającego z sali egzaminacyjnej/miejsca egzaminowania jest odnotowywane  

w protokole. 

5.  Postępowanie w przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu     

a) W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu części pisemnej lub praktycznej egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przewodniczący ZE zawiesza lub przerywa daną część 

egzaminu i powiadamia o tym dyrektora OKE, a w razie potrzeby odpowiednie służby (policję, straż 

pożarną itp.).  

Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, podejmuje decyzję 

w sprawie dalszego przebiegu danej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 

danej kwalifikacji i powiadamia przewodniczącego ZE telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.  

b) W sytuacji kiedy przebieg danego egzaminu w danej szkole jest zagrożony ze względu na trudną 

sytuację pogodową lub niespodziewane utrudnienia komunikacyjne w dniu egzaminu, 

przewodniczący ZE może zawiesić część pisemną/praktyczną egzaminu, czekając na przybycie 

wszystkich zdających. O zaistniałej sytuacji powiadamia dyrektora OKE, który ustala dalszy tok 

postępowania. 

 

X. INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Na egzaminy może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną.  

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

warunkach domowej izolacji, albo sama jest objęta tymi restrykcjami.  

3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, 

maskotek.  

4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych: 

– egzamin pisemny – długopis z czarnym wkładem  oraz  kalkulator prosty, 

– egzamin praktyczny – AU.35  - długopis z czarnym wkładem  oraz  kalkulator prosty, ołówek, 

gumka, linijka; 

– egzamin praktyczny – EE.09 -  długopis z czarnym wkładem.  

5. Zdający nie mogą pożyczać kalkulatora od innych zdających.   

6. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.  

7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej należy zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 

1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos ( maseczka lub przyłbica).   

8. Na terenie całej szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa, wyjątek stanowią sale egzaminacyjne po 

zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowisk egzaminacyjnych.  

9. Podczas wchodzenia 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).   

10. 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: 

e) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,   

f) wychodzi do toalety,  
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g) podchodzi do niego egzaminator,   

h) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

11. W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym następuje przekazywanie materiałów, np. wydruków, 

przekazujący dezynfekuje ręce przed przekazaniem  materiału. 

12. Stoliki, sprzęty w salach, w których odbywają się egzaminy są  wietrzone i dezynfekowane po każdej 

zmianie. 

13. Wniesione do szkoły rzeczy osobiste– plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. trzeba zostawić we własnych 

torbach foliowych w wyznaczonych gabinetach pod opieką nauczyciela dyżurującego (egzamin pisemny 

– gab.39, gab. 19; egzamin AU.35 – gab.23, EE.08 – gab. 6). 

14. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając  

z własnego długopisu.  

 

EGZAMIN PISEMNY 

1. Egzamin odbywa się w auli. 

2. Zdający przychodzą pod salę na około 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu: 

a) zdający egzamin z kwalifikacji  AU.35 – o 9.30, wchodzą wejściem z klatki schodowej  B,  

b) zdający egzamin z kwalifikacji  EE.08– o 9.45, wchodzą wejściem z klatki schodowej  B, 

c) zdający egzamin z kwalifikacji  AU.20 – o 9.30, wchodzą wejściem z klatki schodowej  C, 

d) zdający egzamin z kwalifikacji  EE.05, MG.03 – o 11.40, wchodzą wejściem z klatki schodowej B.  

3. Jeden ze zdających wraz z przewodniczącym ZN przenosi wydrukowane arkusze egzaminacyjne i karty 

odpowiedzi do sali.   

4. 10 - 15 min. przed godziną egzaminu zdający: 

f) wchodzą do sali pojedynczo, zachowując 1,5m odstępy, według kolejności na liście,  okazując 

dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, 

g) potwierdzają obecność podpisem na liście, własnym długopisem, 

h) odbierają naklejkę kodową, 

i) zajmują miejsce wylosowane i wskazane przez członka ZN.  

5. O wyznaczonej godzinie (10.00 lub 12.00) przewodniczący i członkowie ZN rozdają zdającym 

wydrukowane arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi.  

6. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych spóźnieni zdający nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W 

uzasadnionych przypadkach decyzję podejmuje przewodniczący ZE.   

7. Po rozdaniu materiałów zdający:  

f) zapoznaje się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza,   

g) sprawdza kompletność wydrukowanego arkusza i karty odpowiedzi,  a braki zgłasza członkom ZN, 

h) wpisuje na karcie odpowiedzi numeru PESEL,  

i) wpisuje na karcie odpowiedzi oznaczenia kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w zakresie której 

jest przeprowadzany egzamin oraz oznaczenia wersji arkusza, 

j) przykleja naklejki z numerem PESEL zgodnie z instrukcją przewodniczącego ZN, nie podpisuje kart 

odpowiedzi.  

8. Po zakończeniu czynności organizacyjnych PZN zapisuje w widocznym miejscu (na tablicy lub planszy) 

godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia pracy przez zdających. Czas egzaminu wynosi 60 minut. Dla 

zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas ten jest wydłużony o 30 min.  

9. W czasie trwania części pisemnej egzaminu każdy zdający pracuje samodzielnie, zachowuje spokój.  

10. W przypadku stwierdzenia w czasie egzaminu niesamodzielnej pracy zdającego, zakłócania 

prawidłowego przebiegu egzaminu, wniesienia lub  korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z 

urządzenia telekomunikacyjnego albo z niedozwolonych materiałów i przyborów, przewodniczący ZE 

przerywa egzamin danemu zdającemu i unieważnia część egzaminu.   

11. Zdający, który zakończył egzamin,  może opuścić salę na 15 min. przez końcem czasu egzaminu. W ciągu 

ostatnich 15 min. egzaminu nikt nie opuszcza sali. 
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12. Zdający, który zakończy pracę przed wyznaczonym czasem trwania egzaminu, zgłasza ten fakt przez 

podniesienie ręki.  Zakłada maseczkę i czeka na podejście członka ZN. 

13. Po sprawdzeniu poprawności kodowania  członek ZN pozwala zdającemu na opuszczenie sali. 

14. Na 15 minut przed zakończeniem egzaminu przewodniczący ZN informuje zdających, ile czasu pozostało 

do zakończenia egzaminu.  

15. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin ogłasza zdającym zakończenie egzaminu i poleca 

odłożenie kart odpowiedzi na brzeg stolika, stroną zadrukowaną do blatu.   

16. Zdający pozostają na swoich miejscach, dopóki członkowie ZN nie zezwolą im na opuszczenie sali.  

17. Członkowie ZN odbierają od zdających wypełnione karty odpowiedzi i sprawdzają w ich obecności: 

poprawność zamieszczenia na karcie numeru PESEL, wpisania oznaczenia kwalifikacji wyodrębnionej w 

zawodzie, w zakresie której jest przeprowadzany egzamin oraz oznaczenia wersji arkusza.  W tym czasie 

zdający ma zakryte usta i nos. 

18. Jeden ze zdających pozostaje w sali, w jego obecności członkowie ZN umieszczają karty odpowiedzi w 

bezpiecznej kopercie i zaklejają, a on potwierdza ten fakt podpisem w protokole przebiegu egzaminu. 

 

 

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY – AU.35 

1. Egzamin praktyczny z kwalifikacji AU.35 odbywać się będzie w sali głównej nr 26 i dodatkowej nr25, ze 

względu na konieczność zachowania dystansu między zdającymi. 

2. Zdający zostali podzieleni na dwie równe grupy, wg listy zdających. Grupa I będzie zdawać egzamin w sali 

nr 26, grupa II w sali 25. 

3. Około 8.30 min. zdający  z gr. I ( 6 osób z listy wg alfabetu) z zachowaniem dystansu przybywają pod salę 

26, klatką schodową A.  

4. Około 8.40 zdający w grupie II przychodzą pod salę 25, klatką schodową B.   

5. Nauczyciele dyżurujący wskazują zdającym salę, w której muszą zostawić swoje rzeczy osobiste, których 

nie mogą wnieść na egzamin. 

6. Około,  odpowiednio, 25 i 15 min. przed rozpoczęciem egzaminu zdający, po okazaniu dokumentu 

tożsamości,  wchodzą do sali:   

a) odbierają naklejki kodowe, identyfikatory,  

b) zajmują  wylosowane dla nich stanowisko egzaminacyjne, 

c) składają podpis na wykazie zdających potwierdzając obecność na egzaminie. 

7. Opiekun pracowni przeprowadza instruktaż stanowiskowy i informuje o sposobie drukowania. 

8. Zdający potwierdzają  odbycie instruktażu stanowiskowego czytelnym podpisem na wykazie zdających. 

9. O godzinie godz. 9.00 przewodniczący i członek ZN rozdają pakiety egzaminacyjne (arkusze 

egzaminacyjne i karty oceny). 

10. Zdający:  

a) sprawdzają kompletność materiałów i zgłaszają ewentualne braki,  

b) zapoznają się z „Instrukcją dla zdającego” zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza 

egzaminacyjnego,  

c) wpisują w wyznaczonym miejscu numer PESEL, wypełniają odpowiednie miejsca na karcie oceny i 

przyklejają naklejki z numerem PESEL. 

11. Po powyższych czynnościach kolejne 10 minut  przeznaczone jest na zapoznanie się z treścią zadania 

egzaminacyjnego i wyposażeniem (w tym czasie zdający nie przystępują do wykonywania zadania).  

12. Po upływie 10 min. przewodniczący ZN  w widocznym miejscu zapisuje godzinę rozpoczęcia i 

zakończenia egzaminu. 

13. Czas trwania części praktycznej rozpoczyna  się z chwilą zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia  i 

zakończenia pracy zdających, egzamin trwa  180 minut. 
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14. Po rozdaniu zdającym pakietów egzaminacyjnych zdający, którzy się spóźnią, nie są wpuszczani do sali.  

15.  W czasie trwania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie każdy zdający 

pracuje samodzielnie przy osobnym stanowisku egzaminacyjnym.  

16.  Zdający nie powinni opuszczać miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu.  

17.  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący ZN może zezwolić zdającemu na opuszczenie miejsca 

przeprowadzania egzaminu po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z 

innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 

18.  Zdający zgłasza potrzebę drukowania przez podniesienie ręki, nie opuszcza miejsca. 

19. O kolejności drukowania decyduje przewodniczący ZN. Członek ZN przekazuje zdającym dokument. 

20. Zdający, który zakończył wcześniej wykonywanie zadania egzaminacyjnego, zgłasza to podniesieniem ręki, 

w maseczce czeka na odbiór materiałów egzaminacyjnych i wydruków, obserwuje  sprawdzenie 

kompletności przekazanych materiałów, a po uzyskaniu pozwolenia opuszcza salę. 

21.  Przewodniczący ZN na 30 minut przed ustalonym czasem zakończenia egzaminu przypomina, ile czasu 

pozostało zdającym do zakończenia egzaminu.  

22.  Po upływie ustalonego czasu trwania egzaminu zdający odkładają  arkusze egzaminacyjne i wydruki na 

brzeg stolika i pozostają na miejscach.   

23. Zdający opuszcza salę po decyzji członka ZN. 

24. Po egzaminie nauczyciele dyżurujący wydają worki z rzeczami osobistymi, instruują zdających , aby unikali 

dzielenia się wrażeniami bezpośrednio, aby unikali spotkań grupach, a korzystali  

z komunikatorów lub mediów społecznościowych 

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY – EE.08 

1. Egzamin praktyczny z kwalifikacji EE.08 odbywać się będzie w sali: nr 7. 

2. Zdający przystępują do egzaminu po 3 osoby na 4 kolejnych zmianach 1-2 .07., o godz. 8.00, 12.00 i 16.00. 

3. Około 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu zdający przybywają pod wyznaczoną salę. Zdający stoją w 

maseczkach zakrywających usta i nos, zachowując dystans 1,5 metra od siebie i członków ZN oraz innych 

nauczycieli. 

4. Nauczyciele dyżurujący wskazują salę, w której zdający powinni włożyć swoje rzeczy osobiste, których nie 

mogą wnieść na egzamin ( gab. nr 6). 

5. Zdający mogą wnosić do sali tylko długopis z czarnym wkładem i małą butelkę wody. Podczas pracy 

zdającego z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika lub w 

miejscu wskazanym przez PZN,  aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych lub 

sprzętu komputerowego. 

6. Około 25 min. przed rozpoczęciem egzaminu zdający:   

a) wchodzą do sali po okazaniu dowodu  tożsamości, 

b) zajmują  wylosowane dla nich stanowiska egzaminacyjne, odbierają identyfikatory, naklejki kodowe,  

c) składają podpisy na wykazie zdających potwierdzając obecność na egzaminie. 

7. Przewodniczący ZN przypomina o przebiegu egzaminu, a asystent techniczny przeprowadza instruktaż 

stanowiskowy, co zdający potwierdzają podpisem na wykazie zdających.   

8. O godzinie rozpoczęcia części praktycznej egzaminu dla kwalifikacji EE.08 ( godz. 8.00, 12.00, 16.00) 

przewodniczący i członek ZN/egzaminator, po zajęciu stanowisk egzaminacyjnych przez wszystkich 

zdających, rozdają im pakiety egzaminacyjne (arkusze egzaminacyjne i karty oceny). 

9. Zdający:  

a) sprawdzają kompletność materiałów i zgłaszają ewentualne braki,  

b) zapoznają się z „Instrukcją dla zdającego” zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza 

egzaminacyjnego, 

c) wpisują w wyznaczonym miejscu numer PESEL, wypełniają odpowiednie miejsca na karcie oceny i 

przyklejają naklejkę z numerem PESEL. 



24 
 

10. Po powyższych czynnościach przewodniczący ZN ogłasza czas 10 minut, których nie wlicza się do czasu 

trwania części praktycznej egzaminu, przeznaczony na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego 

oraz wyposażeniem stanowiska.  

11. Po upływie 10 mi. przewodniczący ZN zapisuje czas rozpoczęcia i  zakończenia pracy zdających w miejscu 

widocznym dla wszystkich zdających.  

12. Czas trwania części praktycznej rozpoczyna  się z chwilą zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia  i 

zakończenia pracy zdających i wynosi 150 minut. 

13. Po rozdaniu pakietów egzaminacyjnych zdający, którzy się spóźnią, nie są wpuszczani do miejsca 

przeprowadzania części praktycznej egzaminu.  

14.  W czasie trwania egzaminu każdy zdający pracuje przy osobnym stanowisku egzaminacyjnym.  

15.  Zdający nie powinni opuszczać swojego miejsca.  

16.  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący ZN może zezwolić zdającemu na opuszczenie miejsca 

przeprowadzania egzaminu po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z 

innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 

17. Zdający, który zakończył wcześniej wykonywanie zadania egzaminacyjnego zgłasza to podniesieniem 

ręki, w maseczce czeka na odbiór arkusza, a po uzyskaniu pozwolenia opuszcza salę. 

18. Przewodniczący ZN na 30 minut przed ustalonym czasem zakończenia egzaminu przypomina, ile czasu 

pozostało do zakończenia egzaminu.  

19.  Po upływie ustalonego czasu trwania egzaminu przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu i 

poleca zdającym odłożenie  arkuszy egzaminacyjnych i wydruków/nagranej płyty CD na brzeg stolika i 

pozostanie na miejscach.   

20. Po wyjściu zdającego z sali nauczyciele dyżurujący wydają worki z rzeczami osobistymi, instruują 

zdających , aby unikali dzielenia się wrażeniami bezpośrednio, aby unikali spotkań grupach, a korzystali z 

komunikatorów lub mediów społecznościowych.  

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Wyniki egzaminu, świadectwa wystawione będą z data 30 sierpnia 2020. 

2. Uczeń może napisać wniosek o wgląd do pracy – do 6 miesięcy od opublikowania wyników. 

3. Wniosek o weryfikację sumy punktów - dwa dni robocze  od daty wglądu. 

4. Do egzaminu poprawkowego można przystąpić w kolejnej sesji. 

 

XI. ZAŁĄCZNIKI  

 

1. PRZYKŁAD PIERWSZEJ STRONY ARKUSZA I KARTY ODPOWIEDZI  ( KODOWANIE) 
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2. PAKOWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH W CZĘSCI PISEMNEJ 

3. MNEJ 

 

4. OPIS BEZPIECZNEJ KOPERTY – CZĘŚĆ PISEMNA 
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5. PRZYKŁAD PIERWSZEJ STRONY ARKUSZA I KARTY OCENY ( KODOWANIE) – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

 

6. INSTRUKCJA PAKOWANIA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH W SALI  - CZĘŚC PRAKTYCZNA 

 

 
 

 

7. OPIS BEZPIECZNEJ KOPERTY – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 
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