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WYTYCZNE SANITARNE PRZEPROWADZANIA 

EGZAMINU DYPLOMOWEGO  
08 – 13 kwietnia 2021 ROKU 

 
 

 
     Egzaminy dyplomowe przeprowadzane będą w warunkach i w sposób spełniający wymagania 
określone w Wytycznych CKE dotyczących egzaminowania i przeprowadzania w 2020r. egzaminów.  
 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik 
szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, zaopatrzona we własne 
środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki jednorazowe). Przed wejściem do szkoły 
kandydat jest zobowiązany poddać się kontroli temperatury ciała, mierzonej przez 
pracownika szkoły.  

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie 
może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji  
w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 
domowych. 

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, 
kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 
1) zdający, 
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów 

nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania 
i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu 
(np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni, 

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 
dezynfekcję, obsługę szatni itp. 

4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania  
z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu  

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 
5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. 
6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. 
7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną małą butelkę z wodą. 
8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 

odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos odpowiednią maseczką. 
9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub 

wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 
egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska 
egzaminacyjnego. 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). 

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: 

1)  podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 
2)  wychodzi do toalety 
3)  kończy pracę z pracą  egzaminacyjną i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 
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11. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą –jeżeli uznają to za właściwe 
–mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / 
stanowisku egzaminacyjnym (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). 

12. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych (potwierdzonych zaświadczeniem  lekarskim) nie 
mogą zakrywać ust i nosa maseczką, 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 2m. 

 
 
 

 
 

PROCEDURY/ WYTYCZNE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO  
CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ W DNIACH 08 i 09 kwietnia 2021 ROKU. 

 
 

1. Uczniowie zobowiązani są do stawienia się na egzamin w maseczkach i w rękawiczkach 
ochronnych. W razie braku rękawiczek ochronnych konieczna jest dezynfekcja rąk. 

2. Uczniowie zobligowani są do stawienia się na egzamin dyplomowy nie wcześniej niż 15 minut 
przed wyznaczonym czasem i nie gromadzenia się przed szkołą. 

3. Zdający przystępują do egzaminu wchodząc pojedynczo do sali egzaminacyjnej (świetlica 
szkolna) tylnymi drzwiami według wyznaczonego czasu podanego w grafiku i zajmuje miejsce 
stojące przy drzwiach wejściowych, przy ekranie projekcyjnym. 

4. Rozmowa ucznia z komisją egzaminacyjną odbywa z zachowaniem zasad bezpieczeństwa  
w określonej odległości nie mniejszej niż 2 metry.  

5. W sali znajdują się stanowiska (ławki z krzesłami) przewidziane dla komisji egzaminującej. 
Wszystkie stanowiska oddalone są od siebie w odległości spełniającej normy bezpieczeństwa. 

6. Podczas obrony części praktycznej uczeń omawia wyświetlaną za pomocą rzutnika wcześniej 
przygotowaną dokumentację dyplomową. 

7. Obsługą techniczną prezentacji (wyświetlanie dokumentacji, puszczanie filmów 
dyplomowych, prezentacja gier), zajmie się nauczyciel koordynujący. 

8. Czas przewidziany na obronę pracy dyplomowej wynosi około piętnastu minut. 
9. Po udzieleniu odpowiedzi zdający opuszcza salę i do obrony pracy dyplomowej przystępuje 

kolejny dyplomant. 
10. Sala egzaminacyjna wietrzona jest co godzinę. 
11. Z chwilą ukończenia egzaminu przewidziane są obrady komisji egzaminacyjnej. 
12. Wyniki egzaminów zostaną wysłane w prywatnej wiadomości do każdego ucznia poprzez 

dziennik elektroniczny.  
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PROCEDURY/ WYTYCZNE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO  
CZĘŚCI TEORETYCZNEJ z HISTORII SZTUKI W DNIACH 12 i 13 kwietnia 2021 ROKU. 

 
 

1. Uczniowie zobowiązani są do stawienia się na egzamin w maseczkach i w rękawiczkach 
ochronnych. W razie braku rękawiczek ochronnych konieczna jest dezynfekcja rąk. 

2. Trzej pierwsi uczniowie przystępujący do egzaminu danego dnia zobligowani są do 
stawienia się nie wcześniej niż piętnaści minut przed wyznaczoną godziną wejścia do sali 
egzaminacyjnej. 

3. Zdający przystępują do egzaminu wchodząc pojedynczo do sali egzaminacyjnej (sali 
multimedialnej) nadzorowanej przez dyżurującego nauczyciela. 

4. Pod nadzorem nauczyciela dyplomant losuje zestaw składający się z trzech pytań 
egzaminacyjnych. Każdy z zestawów połączony jest z teczką, w której znajduje się 
materiał ilustracyjny odnoszący się do drugiego i trzeciego pytania egzaminacyjnego. 

5. Rozmowa ucznia z komisją egzaminacyjną odbywa się online. Po podaniu przez zdającego 
numeru zestawu, przeczytaniu treści pytań i zapoznaniu się z materiałem ilustracyjnym 
dyplomant zajmuje wyznaczone miejsce w sali i pisemnie przygotowuje się do 
odpowiedzi. 

6. Kolejnego ucznia zaprasza do sali nauczyciel nadzorujący. 
7. W sali znajdują się trzy stanowiska (ławki z krzesłami) przewidziane dla przygotowujących 

się uczniów i czwarte dla zdającego online. Wszystkie stanowiska oddalone są od siebie  
w odległości spełniającej normy bezpieczeństwa. 

8. Czas przewidziany na przygotowanie się do odpowiedzi wynosi około piętnastu minut. 
9. Po upływie wskazanego czasu dyplomant udziela odpowiedzi komisji egzaminacyjnej  

w trybie online. 
10. Po udzieleniu odpowiedzi zdający przekazuje zestaw pytań i teczkę z reprodukcjami oraz 

własne notatki nauczycielowi koordynującemu. 
11. Sala egzaminacyjna wietrzona jest co godzinę. 
12. Przedostatni dyplomant pozostaje w sali do chwili ukończenia egzaminu przez ostatniego 

ze zdających. 
13. Z chwilą ukończenia egzaminu przewidziane są obrady komisji egzaminacyjnej. 
14. Wyniki egzaminów zostaną wysłane w prywatnej wiadomości do każdego ucznia poprzez 

dziennik elektroniczny.  

 
 


