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1. Organizacja egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021 

 Na  egzamin maturalny może  przyjść wyłącznie  zdający,  nauczyciel,  inny  pracownik  szkoły, 

obserwator ‐  bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

 Na  egzamin maturalny  nie może  przyjść  zdający,  nauczyciel,  pracownik  szkoły,  obserwator 

jeżeli   przebywa w domu z osobą w  izolacji w warunkach domowych albo sama objęta  jest 

kwarantannąlub izolacją w warunkach domowych.  

 Osoba,  która  przechorowała  COVID‐19  (tzn.  jest  ozdrowieńcem)  oraz  osoba  zaszczepiona 

przeciwko  COVID‐19  (tzn.  osoba,  która  przyjęła  wszystkie  przewidziane  procedurą  dawki 

danej szczepionki) może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji 

bądź osobą na kwarantannie. 

 Rodzic/prawny opiekun nie może wejść  ze  zdającym na  teren  szkoły,  z wyjątkiem  sytuacji, 

kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się. 

 Zdający  nie  powinien  wnosić  na  teren  szkoły  zbędnych  rzeczy,  w  tym  książek,  telefonów 

komórkowych, maskotek. 

 Zdający  w  wyjątkowych  sytuacjach  może  pozostawić  rzeczy  osobiste  tylko  w  miejscu 

wyznaczonym przez Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego. Należy je wówczas spakować 

do  foliowego worka.  Szkoła  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  pozostawione  rzeczy. Nie ma 

możliwości pozostawienia rzeczy osobistych w sekretariacie szkoły.  

 Podczas egzaminu każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla. 

Szkoła zapewnia kalkulatory. Nie wolno pożyczać przyborów od innych zdających. 

 Cudzoziemcy  przystępujący  do  danego  egzaminu,  którym  jako  sposób  dostosowania 

egzaminu  przyznano  możliwość  korzystania  ze  słownika  dwujęzycznego,  są  zobowiązani 

przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka 

zespołu nadzorującego (w rękawiczkach lub dezynfekując ręce po każdej takiej czynności). 

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

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

budynek  szkoły albo oczekiwać na  rozpoczęcie kolejnego egzaminu na  terenie    szkoły. Fakt 

ten należy zgłosić  w sekretariacie szkoły i przebywać tylko w wyznaczonym miejscu. 

 Osoby  przystępujące  do  więcej  niż  jednego  egzaminu  w  ciągu  dnia,  w  przerwie  między 

egzaminami,  będą  mogły  w  wyznaczonym  przez  szkołę  miejscu,  zjeść  przyniesione  przez 

siebie produkty. 

2. Środki bezpieczeństwa osobistego. 

 Na  teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami  i nosem  (maseczką  jedno‐ 

lub wielorazową). 

 Po  wejściu  na  teren  szkoły  należy  niezwłocznie  udać  się  do  wyznaczonego  miejsca, 

zachowując odpowiedni odstęp pomiędzy zdającymi (co najmniej 1,5 m). 

Miejsca  zbiórki  przed  egzaminem  zostały  określone  w  „Procedurach  wejścia  do  szkoły 

podczas pisemnych egzaminów maturalnych”. 



 Nakaz  zakrywania  ust  i  nosa  obowiązuje  na  całym  terenie  szkoły,  z  wyjątkiem  sal 

egzaminacyjnych. 

 Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej. 

Podczas wpuszczania uczniów do Sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może 

poprosić zdającego o chwilowe osłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości 

(konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5‐metrowego odstępu).Po zajęciu  

miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć 

usta i nos w sytuacji kiedy: 

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

 podchodzi do stolika ze słownikami na pisemnym egzaminie z języka polskiego, 

 wychodzi do toalety, 

 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

 Przewodniczący  oraz  członkowie  zespołu  nadzorującego,  obserwatorzy  podczas  poruszania 

się po  Sali  egzaminacyjnej powinni mieć  zasłonięte usta  i nos. Mogą odsłonić  twarz,  kiedy 

obserwują przebieg egzaminu siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu. 

 Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego ‐ jeżeli uznają to za właściwe, mogą 

mieć  zakryte  usta  i  nos  w  trakcie  egzaminu.  Należy  wówczas  pamiętać  o  zachowaniu 

odpowiedniej higieny i w razie potrzeby zmienić maseczkę na nową. Zużytą maseczkę należy 

zapakować  do woreczka  i wyrzucić  do wyznaczonego  kosza  na  śmieci,  znajdującego  przy 

drzwiach wejściowych do sali egzaminacyjnej. 

 Przed wejściem do budynku szkoły oraz sali egzaminacyjnej każdy zdający  jest zobowiązany 

do dezynfekcji rąk. 

 Podczas  egzaminu  z  języka  polskiego  zdający,  który  będzie  korzystał  ze  słowników,  jest 

zobowiązany do dezynfekcji rąk. 

 Miejsce w sali egzaminacyjnej losuje dla zdającego przewodniczący ZN lub wyznaczony przez 

niego członek komisji.  

3. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

 Należy  unikać  tworzenia  się  grup  zdających  przed  szkołą  i  salą  egzaminacyjną  przed 

rozpoczęciem  egzaminu  oraz  po  jego  zakończeniu.Po  skończonym  egzaminie  zdający 

zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia terenu szkoły. Wyjątek stanowią osoby, które 

w przerwie między egzaminami, zgłoszą w sekretariacie chęć przebywania na terenie szkoły. 

 Podczas pobytu w szkole należy bezwzględnie zadbać o higienę – myć ręce wodą z mydłem i 

przestrzegać zasad mycia oraz dezynfekcji rąk. 

 Podczas kichania lub kasłania należy zakrywać usta zgięciem łokcia. 

 Jeżeli podczas egzaminu zdający poczuje się źle,  jest on zobowiązany do natychmiastowego 

powiadomienia o tym fakcie nauczyciela. 

 W każdej sytuacji należy zachować bezpieczny odstęp (co najmniej 1,5 m) 

 


