
INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2021                                     

(NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH CKE, MEN I GIS DOTYCZĄCYCH 

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO 

KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (EPKWZ) I EGZAMINU ZAWODOWEGO (EZ) 

W SESJI ZIMOWEJ (STYCZEŃ – LUTY) 2021 R.) 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, 

asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu 

lub inny pracownik szkoły bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami 

COVID-19. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca                                      

w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu 

z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub 

izolacją w warunkach domowych. Osoby te składają stosowne oświadczenie w tym 

względzie (załącznik nr 1). 

2. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19, 

u osób przebywających na terenie szkoły mierzy się temperaturę ciała, po 

wcześniejszym uzyskaniu od nich zgody (załącznik nr 2).  

3. W szkole obowiązuje procedura na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem  

(załącznik nr 3). 

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

telefonów komórkowych, maskotek.  

5. Odzież, rzeczy osobiste zdającego są pakowane do foliowego worka i  umieszczone  w 

sali nr 6. 

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych w część 

pisemnej z długopisu, pióra z czarnym tuszem, atramentem, kalkulatora prostego,               

w części praktycznej długopisu, pióra z czarnym tuszem, atramentem. Jeżeli szkoła 

zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów 

rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja .W przypadku 

materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest 

konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę                        

z wodą.  

8.  Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do 

więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie 

produkty w przerwie między egzaminami.  

9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy 

opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego 

egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń. 

10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.  

11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 

jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze 

względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust                      

i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 



przepisami prawa. 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). 

12. Zdający, którzy z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, 

niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu 

ust lub nosa, nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką ani przyłbicą, mogą przystąpić 

do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki 

musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami 

zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. 

13. Po zajęciu miejsca przy stoliku – podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub 

podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym 

zdający nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, pod warunkiem że w trakcie 

egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m 

Obowiązku zakrywania ust i nosa – po spełnieniu ww. warunku – nie mają również 

członkowie zespołów nadzorujących oraz inne osoby uczestniczące                                          

w przeprowadzaniu egzaminów. Wszystkie ww. osoby mogą, jeżeli czują się 

bezpieczniej, mieć zakryte usta i nos przez cały czas uczestniczenia w egzaminie. 

14. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między 

poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu ze względu na konieczność 

przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się 

w nich sprzętów. 

15. W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez 

grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego 

urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna 

osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować 

zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału 

egzaminacyjnego/urządzenia. 

16. .Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.: 

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

korzystając z własnego długopisu. 

18. Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania części praktycznej EPKwZ oraz EZ 

w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie technik elektroradiolog 

(kwalifikacja MS.19):, w którym rozwiązanie zadania lub zadań egzaminacyjnych 

wymaga bezpośredniego kontaktu zdającego z inną osobą: 

a) stanowisko egzaminacyjne powinno zostać przygotowane zgodnie                                       

ze zmodyfikowanymi wskazaniami, przesłanymi do ośrodka egzaminacyjnego  

b) zdający powinni zostać poinformowani, że wszystkie czynności związane                             

z dezynfekcją należy wykonywać ze szczególną starannością  

c) zdający zakładają jednorazowe rękawiczki bezpośrednio przed rozpoczęciem 

czynności przygotowania pacjenta i stanowiska do badań RTG oraz wykonują 

wszystkie czynności związane z przebiegami części praktycznej egzaminu                            



w rękawiczkach jednorazowych; zdający podczas wypełniania dokumentacji mogą 

zdjąć rękawiczki  

d) przystępując do pracy z osobą pełniącą rolę pacjenta, zdający zakłada dodatkowo 

przyłbicę, będącą na wyposażeniu ośrodka  

e) zdający powinni przemieszczać się w obrębie pomieszczenia z uwzględnieniem 

wytycznych sanitarnych (w maseczce, zachowując co najmniej 1,5-metrowy odstęp)  

f) w trakcie egzaminu asystent techniczny pełni rolę pacjenta/pacjentki                                   

w rękawiczkach jednorazowych, zakładając każdorazowo nowe rękawiczki 

jednorazowe przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez każdego zdającego 

g) po każdym zdającym oraz po każdej zmianie egzaminu asystent techniczny 

dezynfekuje wszystkie urządzenia, aparaty, narzędzia, sprzęt, pojemniki ze środkami 

dezynfekcyjnymi, pojemniki na odpady używane podczas egzaminu oraz wymienia 

worki w pojemnikach na odpady  

h) ośrodek egzaminacyjny jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej dwóch par 

rękawiczek jednorazowych dla każdego zdającego.  

16. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Zdający nie 

mogą gromadzić się pod szkołą, aby omówić egzamin, Wrażeniami po egzaminie 

należy dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 

komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HARMONOGRAM WEJŚCIA ZDAJĄCYCH  

PRZED EGZAMINEM I WYJŚCIA PO EGZAMINIE 

Termin egzaminu Kwalifikacja/zawód Wejście na 

egzamin 

Wyjście po 

egzaminie 

11.01.2021 AU. 61 /technik 

usług kosmetycznych 

40 minut                    

przed godziną 

rozpoczęcia 

egzaminu, drzwi 

od strony tarasu 

drzwi od strony 

tarasu 

12.01.2021 MS.01/ technik 

masażysta 

MS.19/technik 

elektroradiolog 

60 minut                    

przed godziną 

rozpoczęcia 

egzaminu, drzwi 

od strony tarasu 

drzwi od strony 

tarasu 

MED.12/ technik  

sterylizacji 

medycznej 

 

45 minut                    

przed godziną 

rozpoczęcia 

egzaminu, drzwi 

od strony tarasu 

drzwi od strony 

tarasu 

14.01.2021 MED.03/opiekun 

medyczny 

45 minut                    

przed godziną 

rozpoczęcia 

egzaminu, drzwi 

od strony tarasu 

drzwi od strony 

tarasu 

15.01.2021 MED.03/opiekun 

medyczny 

MED.12/ technik  

sterylizacji 

medycznej 

45 minut                    

przed godziną 

rozpoczęcia 

egzaminu, drzwi 

od strony tarasu 

drzwi od strony 

tarasu 

16.01.2021 

17.01.2021 

MED.03/opiekun 

medyczny 

MED.12/ technik  

sterylizacji 

medycznej 

45 minut                    

przed godziną 

rozpoczęcia 

egzaminu, drzwi 

od strony tarasu 

Drzwi od strony 

szatni 

27.01.2021 MS.19/technik 

elektroradiolog 

45 minut                    

przed godziną 

rozpoczęcia 

egzaminu, drzwi 

od strony tarasu 

drzwi od strony 

tarasu 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

Jasło, ……………............. 
                                                        (data)  

OŚWIADCZENIE 

 

                

Ja niżej podpisana/y…………………………………………………………………………….. 

                       (imię i nazwisko) 

oświadczam, że: 

1. jestem zdrowy/zdrowa, nie jestem chory/a na COVID – 19,  

2. nie jestem objęty/ta kwarantanną w związku z COVID – 19, ani izolacją w warunkach 

domowych, 

3. nie przebywam w domu z osobą objęta kwarantanną lub  izolacją w warunkach domowych, 

4. nie miałem/nie miałam kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub podejrzaną o zakażenie 

koronawirusem w ostatnich 14 dniach. 

 

 

 

         …………………….......... 

                                 (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2  

 

          Jasło, ……………......... 
     (data)  

   

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

 Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle 

 

Ja, niżej podpisana(y)………………………………………………………………………….. 

       (Imię i nazwisko) 

zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

wyrażam dobrowolną zgodę na pomiar temperatury ciała przez Medyczno-Społeczne 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom 

przebywającym na terenie szkoły podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje                               

w zawodzie i egzaminu zawodowego, w związku z epidemią wirusa COVID-19 w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.  

 

 

……………………………… 

                (czytelny podpis) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Klauzula informacyjna dla osób poddającym się pomiarowi temperatury  

w związku z epidemią wirusa COVID19  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)- dalej RODO, 

informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Jaśle z siedzibą przy ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2, 38-200 Jasło , tel.: 13 446 82 49, e-mail: 

zsmjaslo@post.pl. 
 

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na 

adres: ul. Tadeusza Sroczyńskiego 2, 38-200 Jasło, pod numerem tel. nr. 13 446 85 71 lub po przez adres e-mail 

ido@mspjaslo2.nazwa.pl. Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6, pkt. 1 lit. a  RODO, czyli Pana/Pani dobrowolnej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w celu ochrony zdrowia i życia uczniów oraz pracowników przebywających na 

terenie budynku  Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.  

 

4. Pani/Pana dane przetwarzane w celach, o których mowa powyżej mogą być przekazywane organom władzy 

publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa. 
 

 

5. Dane zbierane w czasie pomiaru temperatury nie będą rejestrowane, przekazywane do systemu elektronicznego, ani 

utrwalane w formie papierowej. Wyniki pomiaru zostaną ba bieżąco przekazane osobie, której dane dotyczą i 

skasowane z pamięci urządzenia, którym dokonano pomiaru.  
 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania  

usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jeżeli zachodzą przesłanki do powyższych uprawnień i nie 

są one ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 
 

7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 

tej zgody dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 
 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

 

9. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne.  

 

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny 

 

 

 

         ………………………………………. 

              (Podpis osoby udzielającej zgody ) 

 

 

 

 



Załącznik nr  3 

 

 

Procedura  postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem                          

lub zachorowania na COVID-19 obowiązująca 

w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia                                          

Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle 

 
1. Na terenie szkoły przebywać mogą jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów  

chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19. 

2. Pracownicy szkoły, członkowie zespołów nadzorujących niebędący pracownikami 

szkoły i zdający w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni pozostać 

w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ, a w razie pogorszenia się 

stanu zdrowia zadzwonić pod numer alarmowy 999 lub 112. 

3. W szkole wyznaczono IZOLATORIUM (sala przy kuchni obok szatni szkolnej),                     

w którym można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania u niej objawów 

chorobowych.  

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie odsunąć go od 

pracy. Należy poinformować pracownika o konieczności skontaktowania się                             

z lekarzem POZ. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). 

5. W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej 

osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali 

egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, 

należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć poniższą 

procedurę:  

 

• Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy 

choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu 

nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, 

który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy 

choroby w IZOLATORIUM z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od 

innych osób. 

• W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu 

nadzorującego przejawiającego objawy tożsame z objawami COVID-19                            

w IZOLATORIUM , przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie 

powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym 

ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien 

– tak szybko, jak jest to możliwe – zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który 

nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to 

możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania 

egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to 

zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór 

nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się                        

w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.  



• W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu 

nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu 

przejawiającej objawy tożsame z objawami COVID-19 w IZOLATORIUM , 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu                         

i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do 

danego egzaminu w danej, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie 

rozwiązanie jest niezbędne. 

6. 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 

7. Szkoła stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

8. Szkoła jest zobowiązana do śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego 

(www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus). 

 

 

 

 


