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PROCEDURY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 

w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie 

SESJA: MAJ 2021 

I. WAŻNE 

 

 Zdający egzamin maturalny są zobowiązani zapoznać się z komunikatem dyrektora 

CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych dozwolonych na egzaminie 

maturalnym (patrz: zakładka: Materiały pomocnicze 2021). 

 

 Zasadą jest, że: 

- słowniki na egzamin z języka polskiego,  

- Wybrane wzory matematyczne, na egzamin maturalny zapewnia szkoła. 

- pozostałe materiały wykazane w komunikacie: linijka, kalkulator prosty, cyrkiel - 

przynoszą uczniowie (każdy dla siebie), długopis z czarnym wkładem. 

 

II. PROCEDURY SANITARNE 

 

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

pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

 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. 

 

 Zdający, którzy chorują na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być 

kaszel, katar lub łzawienie, informują o tym fakcie przewodniczącego zespołu 

nadzorującego przed wejściem do sali egzaminacyjnej przedstawiając stosowne 

oświadczenie lub zaświadczenie. 
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 Płyn do dezynfekcji rąk będzie umieszczony przy każdym wejściu do szkoły, 

wchodząc, należy go użyć. Będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej do 

użycia w razie potrzeby. 

 

 Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy 

choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego 

informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia 

odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym 

pomieszczeniu (parter Klasopracownia nr 5) lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 

minimum 1,5 m odległości od innych osób. 

 

 W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu 

nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu 

przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i 

unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego 

egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie 

rozwiązanie jest niezbędne. 

 

Zdający powinien ograniczyć rzeczy osobiste do niezbędnego minimum. Zdający mają 

zakaz wnoszenia na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek, itp. W miarę możliwości zostaw wszystkie zbędne rzeczy 

(okrycie wierzchnie, telefon itp.) poza placówką (np.: w samochodzie).  

W wyjątkowych przypadkach, kiedy jest to absolutnie konieczne, rzeczy osobiste 

powinny być przed szkołą spakowane do przygotowanego przez siebie przezroczystego 

i podpisanego worka i złożone w miejscach do tego wyznaczonych. Szkoła nie 

odpowiada za złożone w workach na czas egzaminu przedmioty i rzeczy. 

 

Na egzaminie każdy zdający korzysta z WŁASNYCH przyborów piśmienniczych 

(długopis z czarnym wkładem), linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą 

pożyczać przyborów od innych zdających ani pracowników placówki. 
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Dodatkowo można wnieść na salę egzaminacyjną: chusteczki higieniczne, pojemnik z 

płynem do dezynfekcji rąk, butelkę niegazowanej wody mineralnej. (szkoła nie 

zapewnia wody do picia). 

W wyjątkowych przypadkach, kiedy jest to absolutnie konieczne, rzeczy osobiste 

powinny być przed szkołą spakowane do przygotowanego przez siebie przezroczystego 

i podpisanego worka i złożone w miejscach do tego wyznaczonych. 

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

opuszczają budynek szkoły. 

 Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

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

 Maseczki do zakrywania ust i nosa (oraz ewentualnie przyłbice) zdający zapewniają 

sobie we własnym zakresie. 

 Zdający nie gromadzą się w grupach przed wejściem do szkoły ani po opuszczeniu 

szkoły po zakończonym egzaminie.  

 

Do szkoły można wejść od godziny 8.30 przed egzaminem porannym i od godziny od 

13.30 przed egzaminem popołudniowym. Zdający kierują się do wyznaczonego wejścia 

według przydzielonych sal egzaminacyjnych zachowując odstępy min. 1,5 metra, a po 

wejściu do szkoły, dezynfekują ręce i od razu udają się do swojej sali egzaminacyjnej 

według ustalonego harmonogramu i planu wejść oraz poruszania się po szkole, pod salą 

egzaminacyjną na wejście oczekują pojedynczo z zachowaniem odstępu. Po wejściu do 

szkoły nie będzie można jej opuszczać Az do momentu zakończenia egzaminu. 

 

 Po skończonym egzaminie udają się do wyjścia tą samą drogą, którą wchodzili, a przed 

szkołą nie gromadzą się w grupach. 

 

 

UWAGA !!! 

Numery sal egzaminacyjnych sa renumerowane każdego dnia i nie odpowiadają 

numerom klasopracowni. 

Nr sali egzaminacyjneh jest ważny tylko w dniu danego egzaminu. 
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 Wchodzenie do szkoły a także poruszanie się po budynku oraz wejście na egzamin 

i wychodzenie z egzaminu odbywa się wg kodów kolorów: 

- wejście Hala sportowa  przeznaczone jest dla zdających - Kod koloru: oliwkowy  

żółty, np.:  

 

- wejście główne  przeznaczone jest dla zdających Kod koloru zielony, fioletowy i 

błękitny, np.:  

 

- wejście po schodkach  przeznaczone jest dla zdających Kod koloru czerwony, np.:  

 

 

- wejście od dziedzińca przeznaczone jest dla zdających Kod koloru zielony, fioletowy 

i błękitny, np.:  

 

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

jedno-lub wielorazową, materiałem. 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). 

 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 przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby 

odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie  

2) wychodzi do toalety  

3. (…)  

4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

A01 

B50 B50 

C43 

D43 

X50 C23 

A16

43 



5 z 7 
 

 Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie 

egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 

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

korzystają z przyłbicy (w tym przypadku zdający muszą przedstawić zaświadczenie od 

lekarza podczas wchodzenia do sali egzaminacyjnej). 

 

III. UCZEŃ ZDAJĄCY EGZAMIN MATURALNY 

 Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, innych urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek. 

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

cyrkla, kalkulatora prostego (kontrolowany będzie przy wejściu do Sali czy spełnia 

warunki wskazane przez Dyrektora OKE), itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów 

od innych zdających. 

 O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 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. 

 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). 

 Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie 

własnym długopisem. 

 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. 

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

(mała butelka ok. 0,5 litra). 
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 W przypadku korzystania w sali egzaminacyjnej przez grupę zdających z np. jednego 

słownika, obok materiału, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, ustawiony 

zostanie dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Zdający ma obowiązek zdezynfekować 

ręce przed skorzystaniem z danego materiału (słownika). 

 

IV. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 

1) Nie wnoś na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, 

maskotek. 

2) Na egzaminie korzystaj z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, 

kalkulatora prostego itd. 

3) Nie pożyczaj przyborów od innych zdających. 

4) Przed skorzystaniem ze słownika (lub innych wspólnych przyborów pomocniczych) 

w sali egzaminacyjnej zawsze zdezynfekuj ręce przygotowanym w tym celu płynem. 

5) Nie kontaktuj się w sposób bezpośredni z innymi zdającymi. Zawsze zachowaj odstęp 

minimum 1,5 metra. 

6) Zakrywaj usta i nos w przypadku: 

 kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, 

 wyjścia do toalety, 

 wyjścia z sali egzaminacyjnej, 

 po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym. 

7) Nie dotykaj dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

8) Przestrzegaj higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i 

nos zgiętym łokciem lub chusteczką. 

9) W czasie przerwy między egzaminem porannym a popołudniowym opuść budynek 

szkoły. 

10) Zachowaj odpowiedni dystans od innych zdających również po zakończonym 

egzaminie. 

11) Po skończonym egzaminie udaj się od razu do wyjścia tą samą drogą, którą 

wchodziłaś / wchodziłeś, a przed szkołą nie gromadź się w grupach. 

12) Wrażeniami po egzaminie podziel się z koleżankami / kolegami wykorzystując 

media społecznościowe, komunikatory, telefon. 


