INFORMACJE DLA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU
POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
W SESJI STYCZEŃ - LUTY 2021 r.

Zdający przychodzą na egzamin co najmniej na 30 minut przed wyznaczoną godziną
jego rozpoczęcia!
WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych zbieżnych z
objawami COVID-19.
2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji
w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych.
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, linijki,
kalkulatora, itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
6. 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.
7. 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.
8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jednolub 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, 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
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odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas
zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
10. W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę
zdających z tego samego urządzenia (technik fotografii i multimediów, technik usług
fryzjerskich, kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, krawiec, kelner),
z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, każdy zdający ma obowiązek użyć płynu
dezynfekcyjnego przed skorzystaniem z tego urządzenia.
11. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną
przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
12. W przypadku potwierdzania swojej obecność na egzaminie, podpisując się
w wykazie, zdający korzysta z własnego długopisu.
13. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem)
najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.
W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył
pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH
CZĘŚĆ PISEMNA:
Każdy

zdający

w

części

pisemnej

z

wykorzystaniem

elektronicznego

systemu

przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym
tuszem

(atramentem),

przeznaczony

do

zapisywania

rozwiązań

na

kartach

identyfikacyjnych, a także może mieć kalkulator prosty*.
* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania,
odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków
kwadratowych z liczb.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:
Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz
własne przybory, które są wymienione w tabelach poniżej:

2

FORMUŁA 2017
Oznaczenie kwalifikacji
AU.25
AU.26

TG.16

Nazwa kwalifikacji
Prowadzenie działalności
handlowej
Projektowanie fryzur

Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych

Zdający przynosi na
egzamin
kalkulator prosty*, ołówek,
gumka, linijka, temperówka
gumka zwykła, linijka,
temperówka, chusteczki
higieniczne zwykłe, ołówki:
2H, H, HB i 3B, kredki
ołówkowe miękkie 24
kolory, cienkopis czarny
kalkulator prosty*, ołówek,
gumka, linijka, temperówka

INFORMACJE DODATKOWE

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:
FORMUŁA 2017
Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Strój zdającego

AU.20

Prowadzenie sprzedaży

fartuch ochronny

AU.21

Wykonywanie zabiegów
fryzjerskich

TG.07

Sporządzanie potraw i
napojów

TG.04

Produkcja wyrobów
cukierniczych

TG.10

Wykonywanie usług
kelnerskich

fartuch fryzjerski, nożyczki
w przypadku osób
leworęcznych
odzież robocza: fartuch lub
bluza i zapaska,
nakrycie głowy,
obuwie antypoślizgowe,
odzież robocza: fartuch lub
bluza i zapaska,
nakrycie głowy,
obuwie antypoślizgowe,
odzież kelnerska np. koszula,
kamizelka, spodnie/spódnica,
zapaska
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