
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

PODCZAS EGZAMINÓW MATURALNYCH 

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).  

 

2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  

w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest 

objęty  kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

 

3. Zdający wchodzą do budynku szkoły głównym wejściem, pojedynczo, zachowując 

odstęp pomiędzy sobą minimum 2 metry. 

 

4. Zdający stawiają się w szkole 45 minut przed godziną egzaminu. Oczekując na 

wejście do sali egzaminacyjnej utrzymują dystans społeczny minimum 2 metry. 

 

5. Zdający na terenie szkoły mają obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczka lub 

przyłbica). Odkryć twarz można dopiero po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej lub 

na wyraźną prośbę przewodniczącego zespołu nadzorującego, w celu identyfikacji. 

 

6. Środki ochrony osobistej – maseczki, przyłbice, rękawiczki – zapewnia sobie 

zadający. 

 

7. Po wejściu do szkoły zdający dezynfekują ręce. Szkoła zapewnia płyn do dezynfekcji 

przy wejściu głównym oraz w miejscach objętych wytycznymi GIS. 

 

8. W salach egzaminacyjnych dostępny jest płyn do dezynfekcji przy korzystaniu ze 

słowników lub innych pomocy wspólnych dla zdających. 

 

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

maskotek itp. 

 

10. Obowiązuje zakaz wnoszenia telefonów komórkowych, urządzeń 

telekomunikacyjnych (smartwatch)  i innych środków łączności.  

 



11. Zdający pozostawiają swoje rzeczy osobiste (wierzchnie okrycie, torebki, itp.) na 

recepcji szkoły, przy wejściu głównym.  

 

12. Szkoła nie zapewnia przyborów piśmienniczych. Zdający musi posiadać własny 

długopis (z czarnym wkładem), którym podpisuje się na liście zdających oraz 

wypełnia arkusz egzaminacyjny. 

 

13. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, 

linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Szkoła  zapewnia przybory piśmiennicze (długopisy 

jednorazowe) i kalkulatory rezerwowe dla zdających, które zostaną poddane 

dezynfekcji. 

 

14.  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

 

15. Szkoła zapewnia tablice matematyczne, tablice z wybranymi wzorami i stałymi 

fizykochemicznymi na egzamin pisemny z biologii, chemii i fizyki dla każdej osoby 

zdającej oraz słownik ortograficzny i poprawnej polszczyzny jeden na 25 osób. Szkoła 

zapewnia słowniki dwujęzyczne dla zdających z Ukrainy. 

 

16. Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda musi stać na 

podłodze, przy stoliku, żeby zdający nie uszkodził (nie zamoczył) arkusza 

egzaminacyjnego. 

 

17. Zdający ma obowiązek zakrycia ust i nosa, kiedy w sali egzaminacyjnej podchodzi do 

niego członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez zdającego 

pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną, lub podchodzi do 

stanowiska, na którym znajdują się np. słowniki. 

 

18. Zdający powinien unikać  dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, 

a także przestrzegać higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem 

łokcia). 

 

19. Zdających obowiązuje zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między 

sobą wrażeniami po egzaminie, na parkingu szkoły, na korytarzach, w toaletach. 



20.  Zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze 

zdjęciem potwierdzającym tożsamość; przewodniczący zespołu nadzorującego lub 

członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których 

będą pracować. 

21. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych i zakończeniu czynności 

organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia                    

i zakończenia egzaminu) zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali 

egzaminacyjnej. 

22. Decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego zdającego podejmuje 

przewodniczący zespołu nadzorującego. 

23. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem 

przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o czasie pozostałym do 

zakończenia pracy. 

24. Jeśli zdający ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi 

nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. 

Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego                        

w obecności zdającego sprawdza kompletność materiałów, przestrzegając zasad 

bezpieczeństwa (zakryte usta i nos, rękawiczki). Arkusz pozostaje na stoliku. 

25. 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. 

26. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali zdający wychodzi, nie zakłócając pracy 

pozostałym piszącym. 

27. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane przed  

i po każdym egzaminie. 

28. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu 

nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do 

egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego 

objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. 

29. Na terenie szkoły wyznaczone zostanie pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki 

ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę  

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 



30. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

1) zdający 

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów 

nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, 

którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, 

osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia 

wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci 

techniczni, 

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję, obsługę szatni itp. 

4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania 

z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu. 

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

 

 

 

 

 


