
 

 

 
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach i egzaminach prowadzonych stacjonarnie w ramach 

realizacji projektu „Nowoczesna jakość kształcenia w „Mechaniku”” w okresie pandemii COVID-19 
 
 

Regulamin ma na celu wdrożenie i zapewnienie przestrzegania procedur zapewniających 
bezpieczeństwo uczestnikom i organizatorowi szkolenia lub egzaminu, wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów w tym zakresie. 
 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1. uczestniku – rozumie się przez to uczestnika szkolenia/egzaminu realizowanego w ramach projektu  

„Nowoczesna jakość kształcenia w „Mechaniku””. 
2. organizatorze – rozumie się przez to podmiot organizujący szkolenie/egzamin, tj.: Zespół Szkół 

Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka z siedzibą w Rykach przy ul. Żytnia 5, 08-500 Ryki. 
 

Zasady uczestnictwa dla osób biorących udział w szkoleniach i egzaminach 
1. Uczestnikiem szkolenia lub egzaminu może być wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 
2. Uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu lub egzaminie, jeżeli ma/miał kontakt z osobą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w 
warunkach domowych. 

3. W pomieszczeniu, w którym odbywa się szkolenie lub egzamin mogą przebywać wyłącznie: 
1) uczestnicy, 
2) trener lub egzaminator i/lub przedstawiciel organizatora, 
3) pracownicy odpowiednich służb, np. ratunkowych, medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

4. Uczestnicy nie powinni wnosić rzeczy zbędnych do pomieszczenia, o którym mowa w pkt. 3. 
5. Podczas szkolenia lub egzaminu uczestnik korzysta z własnych przyborów piśmienniczych itp. 

Uczestnicy nie mogą pożyczać przyborów piśmienniczych itp. od innych uczestników.  
6. Uczestnicy szkolenia/egzaminu zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji uczestnictwa w 

szkoleniu/egzaminie (załącznik nr 1) w okresie pandemii COVID-19 oraz wypełnia ankiety 
epidemicznej (załącznik nr 2).  

 
Środki bezpieczeństwa osobistego 

1. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania odpowiedniego odstępu pomiędzy sobą (co najmniej 1,5 
m) oraz zakrywania ust i nosa. 

2. Organizator zapewni środki dezynfekcyjne oraz środki ochrony osobistej (maseczki/przyłbice) dla 
Uczestników. 

3. Uczestnicy, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa, mogą korzystać z 
przyłbic a jeżeli nie mogą korzystać z przyłbicy, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali. W 
takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy uczestnikami i /lub innymi 
osobami musi wynosi 2 m. 

 
Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń 

1. Przy wejściu do sali szkoleniowej/egzaminacyjnej zostaną umieszczone informacje:  
1) dotyczącą objawów zarażenia „koronawirusem” oraz sposobów zapobiegania zakażeniu, 
2) zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, 
3) zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego, 
4) zawierającą numery telefonów do służb medycznych, 
5) zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie „koronawirusa” (0-800 190 590). 



 

 

2. Ławki w sali szkoleniowej będą ustawiane w taki sposób, aby pomiędzy uczestnikami zachowany 
był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. 

3. Sale szkoleniowe będą miały powierzchnię zapewniającą zachowanie ograniczenia liczebności 
grupy do nie więcej niż 1 osoby na 4m 2 powierzchni dostępnej dla uczestników. 

4. Sale szkoleniowe będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich uczestników oraz mniej więcej co 
godzinę w trakcie trwania szkolenia lub egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz 
budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po szkoleniu, dbając o zapewnienie komfortu  
i bezpieczeństwa uczestników.  

5. Dla każdego uczestnika zostanie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy 
osobiste. Może to być szafka lub odrębne pomieszczenie, np. szatnia. 

6. Ławki oraz krzesła w sali szkoleniowej będą dezynfekowane przed i po każdym szkoleniu lub 
egzaminie. 

7. Dezynfekowane każdorazowo będą również:  
1) klawiatury, myszki i monitory albo laptopy wykorzystywane do przeprowadzenia zajęć, 
2) sprzęt i urządzenia, z których podczas egzaminu korzysta kilkoro zdających, powinien być 

dezynfekowany również w trakcie egzaminu. 
 

Prowadzenie szkolenia lub egzaminu 
1. Przed rozpoczęciem egzaminu trener/egzaminator/przedstawiciel organizatora poinformuje 

uczestników o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim o:  
1) obowiązku zakrywania ust i nosa, 
2) zaleceniu niedotykania 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, 

3) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczestników. 
2. W celu unikania tworzenia się grup uczestników przed budynkiem oraz przed salą szkoleniową 

przed rozpoczęciem szkolenia lub egzaminu oraz po jego zakończeniu Organizator:  
1) przekaże uczestnikom z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której 

powinni stawić się w Sali szkoleniowej, 
2) poinstruuje uczestników o zaleceniu unikania spotkań w grupie, np. przy wejściu do budynku lub 

Sali szkoleniowej. 
 
 
 
Załączniki:  
Załącznik nr 1 -  Deklaracja uczestnictwa w szkoleniach/egzaminach podczas pandemii COVID -19.  
Załącznik nr 2 – Ankieta epidemiczna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Załącznik nr 1  

 
  _________________, dn. _____________ 

Imię: ______________________________ 

Nazwisko: __________________________ 

 
Deklaracja uczestnictwa w szkoleniach/egzaminach podczas pandemii COVID -19 

 
 
Deklaruję udział w szkoleniu/egzaminie* __________________________________________ 

___________________________ w ramach realizacji projektu  „Nowoczesna jakość kształcenia w 

„Mechaniku”” w formie stacjonarnej od dnia _______________  

Oświadczam, że zgadzając się na udział w szkoleniu/egzaminie* w czasie stanu pandemii COVID-19 

jestem świadomy/świadoma* istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19 

i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/-ła skarg i zażaleń do Organizatora. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z „Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach i egzaminach 
prowadzonych stacjonarnie w ramach realizacji projektu „Nowoczesna jakość kształcenia w 
„Mechaniku”” w okresie pandemii COVID-19” i zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać jego 
zapisów.  
 
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury. 
 
Oświadczam, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym 
odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.1 
 

 

_____________________________ 
 ( podpis uczestnika) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*Niewłaściwe skreślić 

                                                           
1 Art. 233 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) ma następujące brzmienie: 

„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 



 

 

 
Załącznik nr 2 

________________________, dn. ________________ 
 
 

 

 
ANKIETA EPIDEMICZNA  

 
W czasie pandemii COVID-19 w trosce o bezpieczeństwo uczestników oraz personelu organizatora 
szkolenia lub egzaminu prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Wypełnienie powyższej 
ankiety pozwoli na zminimalizowania zagrożenia ewentualnym zarażeniem lub rozprzestrzenieniem się 
wirusa COVID-19. 
 
Nie wypełnienie ankiety może zadecydować o nie dopuszczeniu Pana/Pani do szkolenia lub egzaminu.  
 
Proszę o wypełnienie, podpisanie i przekazanie trenerowi/egzaminatorowi. 

 
 
 

1. Czy w ciągu 2 tygodni przebywał Pan/Pani za granicą? TAK/NIE* 

2. Czy ktoś z Pana/Pani domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą? TAK/NIE* 

3. Czy Pan/Pani lub ktoś z Pana/Pani domowników jest obecnie objęty nadzorem 

epidemiologicznym (kwarantanna)? TAK/NIE*  

4. Czy obecnie występują u Pana/Pani objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle 

mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? TAK/NIE* 

5. Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś z 

domowników? TAK/NIE* 

6. Organizator zastrzega sobie u Pana/Pani możliwość wykonania pomiaru temperatury przed 

rozpoczęciem szkolenia lub egzaminu. Czy wyraża Pan/Pani zgodę? TAK/NIE* 

 
 

                             ________________________________ 
                                                                   Podpis uczestnika 

 
                                                                
 
 

 
 
 
 
 
 

*Niewłaściwe skreślić 


