
WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH  EGZAMIN MATURALNY w 2020r. 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik 

szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

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

lub wielorazową, materiałem, 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. 

4. Rodzic nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający 

wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. 

6. Każdy zdający będzie mógł, jeżeli zajdzie taka konieczność, zostawić rzeczy osobiste – 

plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. w wyznaczonych salach: 

W dniach: 8, 9, 10, 15 czerwca zdający mogą zostawić swoje rzeczy: 

-zdający w salach na parterze i II piętrze w budynku B – w sali 45 

-zdający w sali 24 – w sali 22 

-zdający w salach na parterze oraz I i II piętrze w budynku A – w sali 2 

7. Zdający odzież wierzchnią wieszają na wieszakach; inne drobne rzeczy osobiste wkładają do 

przygotowanych foliowych toreb. Zdający własnym długopisem wpisuje  

na przygotowanej kartce swoje imię i nazwisko i kartkę wkłada do woreczka foliowego,  

w którym zostawia swoje rzeczy.  

8. Pomieszczenie, w którym zdający pozostawiają swoje rzeczy zostaje zamknięte. 

9. Rzeczy uczniów przyjmuje i wydaje wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik. 

10. Zdający podczas oddawania oraz odbierania swoich rzeczy muszą zachowywać bezpieczny 

(min.1,5m) dystans oraz mieć zakryte usta i nos. 

11. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, 

kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

12. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin mozna przynieść własną butelkę z wodą max. 

0,5.litra. 

13. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące  

do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia nie będą mogły zjeść na terenie szkoły 

przyniesionych przez siebie produktów w przerwie między egzaminami. 

14. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, w czasie przerwy muszą 

opuścić budynek szkoły. 

15. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 

odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 



16. Zdający każdego dnia wchodzą do budynku i wychodzą ze szkoły wskazanymi poniżej 

wejściami: 

- wejście główne – zdający, którzy zdają egzaminy w salach na I i II piętrze w budynku A  

- wejście przez szatnię – zdający, którzy zdają egzaminy w salach na parterze i II piętrze 

w budynku B 

- wejście od strony małego boiska – zdający, którzy zdają egzaminy w salach 10 i 24 

17. W dniach: 8, 9, 10 i 15 czerwca (egzamin o godz.9.00) zdający wchodzą do budynku szkoły 

zgodnie z harmonogramem godzinowym: 

-zdający w sali 205 – wejście do budynku szkoły w godz. 8.00 – 8.10 

-zdający w sali 207 – wejście do budynku szkoły w godz. 8.10 – 8.20 

-zdający w sali 105 – wejście do budynku szkoły w godz. 8.20 – 8.30 

-zdający w salach 102, 103 – wejście do budynku szkoły w godz. 8.30 – 8.40 

-zdający w sali 10 – wejście do budynku szkoły w godz. 8.00 – 8.10 

-zdający w sali 24 – wejście do budynku szkoły 8.10 – 8.20 

-zdający w salach 216, 219 – wejście do budynku szkoły w godz. 8.00 – 8.10 

-zdający w sali 32 – wejście do budynku szkoły w godz. 8.10 – 8.20 

18. W dniu 10 czerwca (egzamin o godz.14.00) zdający wchodzą do budynku szkoły zgodnie 

z harmonogramem godzinowym: 

-zdający w sali 205 – wejście do budynku szkoły w godz. 13.00 – 13.10 

-zdający w sali 207 – wejście do budynku szkoły w godz. 13.10 – 13.20 

-zdający w salach 102, 103 – wejście do budynku szkoły w godz. 13.20 – 13.30 

- zdający w sali 10 – wejście do budynku szkoły 13.00 – 13.10 

- zdający w sali 24 – wejście do budynku szkoły 13.10 – 13.20 

-zdający w sali 216 – wejście do budynku szkoły w godz. 13.00 – 13.10 

-zdający w sali 32 – wejście do budynku szkoły w godz. 13.10 – 13.20 

19. W pozostałych dniach od 16 do 24 czerwca zdający wchodzą do szkoły i wychodzą głównym 

wejściem, a swoje rzeczy będą mogli zostawić w sali 2. 

20. 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). 

21. 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 arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

22. 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 (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). 

23. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą 

nosić przyłbicę.  



24. Zdający, kiedy potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisują się w wykazie, 

korzystając z własnego długopisu. 

25. Losowanie numerków – numerek wskazujący, które miejsce w sali, w której odbywa się 

egzamin, zajmie zdający, losuje członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego 

przed wejściem do sali.  

26. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi 

egzaminami, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – 

jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów. 

27. W przypadku egzaminu z języka polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie przez 

grupę zdających z jednego słownika, obok stolika ze słownikiem znajduje się dozownik 

z płynem dezynfekcyjnym. Zdający muszą  zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym 

przed skorzystaniem ze słownika. 

28. 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 przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora 

szkoły). Aby zminimalizować możliwość kontaktu pomiędzy zdającymi każdy  

ze zdających dokonuje sprawdzenia zgodnie z wyznaczonym przez  przewodniczącego 

zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły ) harmonogramem, który zostanie przesłany 

zdającym, tegorocznym absolwentom szkoły, poprzez moduł „Wiadomości” w dzienniku 

elektronicznym Librus; inni zdający zostaną powiadomieni drogą telefoniczną. Zarówno 

zdający, jak i osoby, które uczestniczą w sprawdzaniu muszą mieć zakryte usta i nos. 

Administrator (opiekuna) pracowni oraz członek zespołu nadzorującego wszystkie 

czynności wykonują w jednorazowych rękawiczkach. 

Zdający powinni dokonywać sprawdzenia sprzętu w jednorazowych rękawiczkach 

29. 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.  

30. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył 

pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

31. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają salę egzaminacyjną w odstępach czasowych 

zapewniających zachowanie dystansu społecznego. O wyjściu zdającego z sali decyduje 

zespół nadzorujący. 

32. Przy opuszczaniu sal przez zdających stosuje się zasadę kolejności: najpierw wychodzą 

uczniowie z sali położonej bliżej klatki schodowej a następnie z kolejnych sal. 

33. Zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m między zdającymi, którzy opuszczą salę,  

w której odbywał się egzamin,  nadzorują nauczyciele wyznaczeni w czasie trwania 

egzaminów maturalnych do pełnienia dyżurów na korytarzach szkolnych. Jeżeli w szkole  

w danym dniu na danej zmianie egzamin odbywa się w jednej sali nadzór  

nad bezpieczeństwem zdających po opuszczeniu sali sprawuje wyznaczony  

przez dyrektora szkoły pracownik. 



34. Zdający nie mogą zbierać się w grupy przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed 

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Zdający wrażeniami  

po egzaminie powinni dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie,  

np. przy wejściu do szkoły. 

35. W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby 

biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu w danej sali egzaminacyjnej 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie 

powiadomiony zostaje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, który podejmuje 

działania zgodne z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

koronawirusem.  

36. Przed rozpoczęciem egzaminu, w trakcie egzaminu, jeżeli zajdzie taka potrzeba,  

oraz po zakończeniu egzaminu zdający korzystają z pomieszczeń sanitarno-higienicznych 

wyłącznie na piętrze, na którym znajduje się sala, w której zdają dany egzamin. Zdający  

w sali w łączniku A-B korzystają z pomieszczeń sanitarno-higienicznych na parterze  

w budynku B. Dziewczęta korzystają z pomieszczeń sanitarno-higienicznych dla kobiet 

najbliższych dla sali, w której mają wyznaczony egzamin. 

37. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych mogą jednocześnie przebywać nie więcej niż 

dwie osoby; dozwolone jest korzystanie wyłącznie z kabin. 

 

 

 

 

 


