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Informacje dla  zdających dotyczące organizacji i przeprowadzania 

 egzamin maturalnego w sesji wiosennej 2021 r.  

1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu 

egzaminów 

1.1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, 

obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez 

objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. 

1.2.  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. 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. 

1.3. Rodzic/Opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  z wyjątkiem sytuacji, kiedy 

zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.    

1.4.  Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, zeszytów,  

maskotek, itp.    

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

cyrkla itd. Przybory i materiały, które zapewnia szkoła (kalkulator, wybrane tablice) zostaną 

zdezynfekowane. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.    

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

1.7. 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.    

1.8. 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 miejscu wyznaczonym przez dyrektora. 

 

2. Środki bezpieczeństwa osobistego 

2.1. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły oraz do sal dydaktycznych zobowiązane są 

zdezynfekować ręce. 

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

odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).   

2.3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust 

i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc 

przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu 



Strona 2 z 3 
 

nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania 

jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).    

2.4 Dyrektor szkoły wprowadza obowiązek mierzenia temperatury wszystkim uczniom, 

nauczycielom, pracownikom szkoły oraz obserwatorom przy wejściu do szkoły. Jeśli uczeń 

będzie miał podwyższoną temperaturę wskazującą na potencjalną możliwość zakażenia  

Covid-19, nie zostanie wpuszczony na teren szkoły. W takim przypadku uczeń może zdawać 

egzamin w terminie dodatkowym. 

2.5. 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.    

2.6. 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/stanowisku egzaminacyjnym (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).    

2.7. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między 

poszczególnymi zakresami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia 

dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów. 

2.8.  W przypadku zaobserwowania u zdającego objawów choroby COVID-19 wywoływanej 

przez koronawirusa, takich jak: duszność, stan podgorączkowy  kaszel, bóle mięśni i ogólne 

zmęczenie PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji 

w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – 

także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu 

ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, 

pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej. 

3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynku, pomieszczeń 

3.1. Czynności związane z wchodzeniem i wychodzeniem ze szkoły oraz sal egzaminacyjnych 

powinny być wykonywane sprawnie i szybko. 

3.2. W przypadku egzaminu z języka polskiego przed skorzystaniem ze słownika należy 

zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym, który znajduje się obok słownika.    

3.3. Każdy zdający będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, itd.  

w wydzielonej, zamykanej sali. Na drobne przedmioty -  telefon itp. zostaną przygotowane 

przeźroczyste koszulki. 
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4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

4.1. Przed rozpoczęciem egzaminu zdających  zostaną poinformowani o obowiązujących 

zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim o:  

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,  

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, 

wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej  po zakończeniu pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym,  

3) niedotykania 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,  

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  po zakończonym 

egzaminie.    

4.2. W celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu uczniowie będą wpuszczani na teren szkoły od 

godz. 8.15, dwoma różnymi wejściami, w zależności od sali, w której przystąpią do egzaminu. 

4.3. 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.     

 4.4. Po zakończonym egzaminie należy niezwłocznie opuścić teren szkoły. 

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 23 kwietnia 2021 r. 

 


