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ZASADY ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO DLA ZDAJĄCYCH 

CZERWIEC 2020 

 

 

OGÓLNE INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO  

1. Na  wszystkie egzaminy maturalne może przyjść tylko osoba zdrowa 

bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie 

przebywająca na kwarantannie czy w izolacji domowej ani 

zamieszkująca z takimi osobami.  

2. Wszystkich zdających obowiązują powszechnie ustalone zakazy  

i ograniczenia. 

3. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  

i nosa, powinni zgłosić ten fakt do wychowawcy klasy. 

4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły z wyjątkiem 

sytuacji , kiedy zdający wymaga pomocy np. poruszaniu się. Fakt 

powyższy należy zgłosić do dyrektora szkoły do dnia 5 czerwca 

2020r. 

5. Zdający nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym 

książek, telefonów komórkowych, maskotek itp. 

6. W szkole każda klasa będzie miała wyodrębnione pomieszczenie do 

przechowania ubrań wierzchnich, rzeczy osobistych, zamykane na 

klucz przez pracownika obsługi szkoły. Przedmioty te należy włożyć 

do woreczka foliowego. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za 

rzeczy pozostawione w szatniach. 



7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść małą 

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 w wyznaczonym miejscu. 

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 w 

wyznaczonym miejscu. Pozostanie w szkole należy zgłosić do 

wicedyrektora szkoły w dniu egzaminu. 

10. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz 

przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego 

zakończeniu. 

11. Jeśli zdający poczuje się źle w trakcie egzaminu należy ten fakt 

zgłosić niezwłocznie członkom komisji nadzorującej. 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE ZACHOWANIA ZDAJĄCEGO W DNIU 

EGZAMINU: 

1.  W dniu egzaminu zdający powinien przyjść do szkoły 45 minut przed 

wyznaczoną godziną egzaminu. Odpowiednio o 8:15 (egzamin o 

godzinie 9:00) oraz o 13:15 (egzamin o godzinie 14:00). 

2. W szkole wyznaczone są cztery wejścia do budynku szkoły. Należy 

wejść i wyjść przydzielonym wejściem, zgodnie z harmonogramem 

umieszczonym na stronie internetowej szkoły. 

3. Przed i po egzaminie należy przebywać tylko w tej strefie, gdzie 

odbywa się egzamin. 



4. Zdającym udostępnia się na stronie szkoły przydział sal na 

poszczególne egzaminy. 

5. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający 

zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte 

usta i nos. 

6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami  

i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą)  

7. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. 

8.  Zdający ma obowiązek wylegitymować się przez wejściem do sali 

egzaminacyjnej aktualnym dokumentem ze zdjęciem 

potwierdzającym tożsamość. 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). 

9. Zdający podpisują listę obecności własnym długopisem. 

10. W dniu pierwszego egzaminu zdający otrzymuje naklejki z 

kodami. Należy przynosić je ze sobą na każdy egzamin. 

11. Losowania miejsc w sali dokonuje członek komisji nadzorującej 

w obecności zdającego. Zdający wpisuje numer stolika na liście 

obecności oraz podpisuje listę obecności sprawdzając, czy dane na tej 

liście są zgodne (numer Pesel, imię i nazwisko). 

12. Po wylosowaniu miejsca i podpisaniu listy obecności  zdający 

zajmuje swoje miejsce i tylko w uzasadnionym przypadku, może to 

miejsce opuścić przed rozpoczęciem egzaminu, z zachowaniem 

obowiązujących zasad bezpieczeństwa dotyczących poruszania się po 

budynku szkoły. 

13. Przewodniczący komisji nadzorującej przeprowadza część 

organizacyjną egzaminu. 



14. Po zajęciu miejsc w sali przewodniczący komisji nadzorującej 

udaje się wraz z przedstawicielem zdających w danej sali do 

Dyrektora szkoły po odbiór arkuszy egzaminacyjnych. W tym czasie 

zdający i przewodniczący komisji mają zakryte usta i nos. 

15. W sali egzaminacyjnej, po zajęciu miejsc przez zdających można 

zdjąć elementy zakrywające twarz i nos.  

16. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta 

i nos w trakcie egzaminu również po zajęciu miejsca przy stoliku.  

17. Zdający mają obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku 

kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub 

wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym. 

18. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów 

piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora. 

19. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających ani 

członków komisji. 

20. Podczas egzaminu zdający mają zakaz kontaktowania się z 

innym zdającymi. 

21. Na egzaminie z języka polskiego zdający mogą korzystać ze 

słowników znajdujących się w sali egzaminacyjnej. Przed i po każdym 

użyciu  słownika należy zdezynfekować ręce znajdującym się w sali 

płynem do dezynfekcji rąk. 

22. Na egzaminie z matematyki, biologii, fizyki i chemii  na stolikach 

zdających znajdują się tablice, które zostały wcześniej 

zdezynfekowane. Można tą czynność wykonać samemu dostępnym w 

sali środkiem do dezynfekcji. 

23. Zdający powinien poinformować członków komisji 

nadzorującej w przypadku alergii, bądź innych schorzeń, których 



objawami są kaszel, katar lub łzawienie aby członkowie komisji nie 

interpretowali takich symptomów jako niepokojących, związanych z 

zarażeniem Covid19. 

24. Zdający podczas egzaminu powinni zachować szczególne środki 

ostrożności, jak niedotykanie dłońmi 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. 

25. Zdający powinni pamiętać o konieczności zachowania 

odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym 

egzaminie, min 1,5 m. od innej osoby. 

26. 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. 

27. Jeden ze zdających zobowiązany jest do obecności w sali 

podczas pakowania bezpiecznej koperty przez członków zespołu 

nadzorującego. 

28. Unieważnienie egzaminu może odbyć się w sytuacji 

stwierdzenia niesamodzielności pracy zdającego lub wniesienia do 

sali przyborów nieujętych w komunikacie Dyrektora OKE. 

29. W przypadku egzaminu maturalnego z informatyki, w 

przeddzień egzaminu zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, 

poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, 

i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa 

się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka 



zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez dyrektora 

szkoły. Jeżeli podczas sprawdzania poprawności działania sprzętu 

konieczna będzie komunikacja zdającego z administratorem 

pracowni albo z członkiem zespołu nadzorującego, wszystkie osoby 

powinny mieć zakryte usta i nos. Sprawdzenie sprzętu powinno 

odbywać się w rękawiczkach. W celu umówienia terminu 

sprawdzenia sprzętu zdający powinien skontaktować się z 

wychowawcą klasy.  

 

 

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u zdającego lub 

członka zespołu: 

1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia 

niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu 

nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym 

Dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie zdającego lub 

innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym 

pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od 

innych osób. 

2. Sala 102 przeznaczona jest dla osób, u których stwierdzone 

zostaną objawy choroby zakaźnej. 

3. Zdający, który ma przypuszczenie o chorobie Covid19 nie 

powinien zgłaszać się do gabinetu pielęgniarki szkolnej. 

 


