
Szanowni Maturzyści! 

Bardzo proszę uważnie przeczytać poniższe wytyczne w sprawie zasad bezpieczeństwa podczas 

egzaminu maturalnego. Egzaminy maturalne odbędą się w dniach 08 – 29 czerwca 2020 r. (zgodnie 

z harmonogramem OKE, który znajduje się na stronie internetowej szkoły). 

WSZYSCY ZDAJĄCY w dniach egzaminacyjnych przychodzą do szkoły wg podanych niżej 

godzin. Obowiązkowo należy przestrzegać następujących zasad: 

1) maturzyści zdający egzamin na sali gimnastycznej wchodzą do budynku wejściem na salę 

gimnastyczną od strony bieżni (lista 1 – wg załącznika); należy przestrzegać następujących 

godzin: 

- zdający od 1 do 20 osoby na liście zostają wpuszczani o godz. 8.10; 

- zdający od 21 do 40 osoby na liście zostają wpuszczani o godz. 8.30.  

2)  maturzyści zdający egzamin na II piętrze korytarza (absolwenci LO dla Dorosłych) 

wchodzą wejściem od boiska szkolnego; należy przestrzegać następujących godzin: 

- zdający od 1 do 12 osoby na liście zostają wpuszczani o godz. 8.15 

- zdający od 13 do 22 osoby na liście zostają wpuszczani o godz. 8.30 

3)  maturzyści zdający w sali 31 wchodzą do budynku głównym wejściem o godz. 8.25 

 (lista 3 – wg załącznika).  

 

Listy zdających znajdują się w zakładce MATURA  2020 oraz zostaną przesłane  

przez dziennik elektroniczny. 

 

Po wejściu do budynku uczniowie rozchodzą się bezpośrednio do przydzielonych sal, nie spacerują 

po budynku szkoły. 

 

Ponadto: 

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

szkoły, 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 sama jest objęta kwarantanną lub izolacją 

w warunkach domowych. 

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść ze zdającym  na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, 

kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 



4. Zakaz wnoszenia przez zdających na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

telefonów komórkowych, maskotek, torebek itp. Nie ma możliwości pozostawiania np.: 

telefonów komórkowych w sekretariacie szkoły. 

5. Na egzaminy pisemne należy zgłosić się o wyznaczonej godzinie. Należy zabrać ze sobą 

dowód osobisty, naklejki z  kodem kreskowym otrzymane na pierwszym egzaminie 

pisemnym, własny długopis, odpowiednie przybory (szczegółowa informacja w gablocie 

przy wejściu do szkoły, na stronie szkoły i na stronie OKE). 

6. Zdający nie mogą wnosić do Sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę 

do unieważnienia egzaminu. 

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

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

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

(przeźroczystą, o pojemności max 0,5 litra). Butelkę z wodą stawiamy na podłodze obok 

stolika. 

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

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

10. 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. 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). 

11. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając 

z własnego długopisu. 

12. Losowanie numerów stolików na egzaminie  maturalnym przeprowadza przewodniczący 

zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego. 

13. 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. 

14. 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). 

 

15. Zakaz wnoszenia rzeczy osobistych – plecak, torba, kurtka, jedzenie itp.- a szczególne 

sytuacje należy uzgodnić z dyrekcją. 

16. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający będą poinformowani o obowiązujących zasadach 

bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

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. 

17. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną 

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Oczekując na wejście do szkoły 

należy zachować odpowiedni dystans. 

18.  Po egzaminie zdający, nie mogą się grupować, aby dzielić się wrażeniami między sobą. 

Można to uczynić później, wykorzystując media społecznościowe, komunikatory. 

19. 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. 

20. Po zakończonym egzaminie uczniowie opuszczają salę zgodnie ze wskazówkami 

przewodniczącego zespołu nadzorującego. 


