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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, ZWIĄZANE Z COVID 19 
W CZASIE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO  

 
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa 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. Rodzic nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły. 

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

komórkowych, maskotek. 
 

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, 
cyrkla, kalkulatora itd. Szkoła przygotuje zapasowe przybory dla zdających, które  
w przypadku użycia, zostaną zdezynfekowane po każdym egzaminie.   
 

6. W sali egzaminacyjnej nie będzie rozstawiana woda pitna. Każdy zdający może mieć 
własną butelkę. Paczki z butelkami wody będą dostępne dla zdających przed salą 
egzaminacyjną.  
 

7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków dla uczniów, którzy nie 
mieszkają w internacie. 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. Posiłek przyniesiony przez siebie można 
zjeść w śniadaniówce, stołówce szkolnej lub na wirydarzu przy gabinecie chemicznym. 
 

8. Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 
 

9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką, 
materiałem albo przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,   
z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas 
wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej nauczyciel może poprosić zdającego  
o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest 
wówczas zachowanie co najmniej 1,5 - metrowego odstępu).  
 

10. 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:  
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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.  
 

11. Nauczyciele podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta 
i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, 
przy zachowaniu niezbędnego odstępu. 
 

12. Zarówno zdający, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte 
usta i nos w trakcie całego egzaminu. 
 

13. Przy wejściu do szkoły będzie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk, z którego 
obowiązkowo powinny skorzystać wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.  
 

14. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. 
 

15. Na egzaminie z języka polskiego przed skorzystaniem ze  wspólnych słowników, należy 
zdezynfekować ręce.  
 

16. W sali egzaminacyjnej odstęp pomiędzy zdającymi powinien wynosić co najmniej  
1,5 metra w każdym kierunku.  

 
17. W trakcie czynności organizacyjnych nauczyciele są zobowiązani zakrywać usta i nos 

oraz mieć założone rękawiczki. 
 

18. Rzeczy osobiste zdający będą mogli zostawić w gabinetach na II piętrze. 
W czasie egzaminu z j. polskiego, matematyki P i j. angielskiego w gabinetach M1, 
językowym, M2, A2, w czasie pozostałych egzaminów w M1.  
 

19. Sale egzaminacyjne będą dezynfekowane przed każdym egzaminem. 
 

20. Zdający, chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, 
katar lub łzawienie powinni przed egzaminem zgłosić ten fakt przewodniczącemu 
zespołu nadzorującego, aby objawy te nie były interpretowane jako „niepokojące”. 
 

21. Nauczyciele odbierają arkusze od dyrektora w rękawiczkach. Arkusze są rozdawane 
zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta 
i nos. 
 

22. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących 
zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:  
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi  
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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. 
 

23. Zdający powinni unikać tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną 
przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.   
 

24. Zdający powinni unikać spotkań w grupie, wrażeniami po egzaminie mogą podzielić 
się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów czy  
telefonicznie.  
 

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. Losowania miejsc dokonuje nauczyciel, a nie zdający.  
 
 
 
 

 


