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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS 
Egzaminu maturalnego  

w sesji wiosennej: Maj 2021 r. 

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami 

COVID-19. 

2. Na teren szkoły nie mogą wejść: 

 zdający, jeżeli przebywają w domu z osobą w izolacji domowej lub same są objęte izolacją, lub 

kwarantanną, 

 rodzice/prawni opiekunowie oraz inne osoby towarzyszące zdającemu. 

3. Na teren szkoły ze zdającym może wejść jego rodzic/opiekun prawny  w przypadku, kiedy zdający 

wymaga pomocy w poruszaniu się. Sytuacja ta może mieć miejsce za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły. 

4. 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. 

5. Aby uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną zarówno przed 

rozpoczęciem egzaminu, jak i po jego zakończeniu wprowadza się następujące zasady: 

 zdający wchodzą, jak i wychodzą z sal egzaminacyjnych ściśle wyznaczoną drogą określoną  

w procedurach przemieszczania się po terenie szkoły, 

 w dniach, w których odbywają się dwa egzaminy, drogi wejścia i wyjścia są tak opracowane, aby 

się nie krzyżowały się celem uniknięcia możliwości kontaktu zdających przybywających na egzamin 

ze zdającymi opuszczającymi obiekt szkolny, 

 czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp  

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

 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 po wejściu do sali egzaminacyjnej zajmują wylosowane miejsca, nie wolno się im 

gromadzić i dowolnie przemieszczać, 

 po egzaminie, nie wolno zdającym gromadzić się zarówno na ternie budynku szkoły, parkingu 

szkolnego, jak i poza szkołą. Wrażeniami z egzaminu powinni dzielić się z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych i/lub telefonu. 

6. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.  

W trakcie egzaminu zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, gdy: 

 podchodzi do niego nauczyciel (przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego), aby 

odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, 

 wychodzi do toalety,  

 podchodzi do niego nauczyciel (członek zespołu nadzorującego), aby odebrać arkusz 

egzaminacyjny, 

 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 
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7. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodów zdrowotnych, mogą przystąpić 

do egzaminu w odrębnej sali.  Sytuację taką zdający musi zgłosić dyrektorowi szkoły nie później niż 

na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu. 

8. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie zdających własnym 

długopisem. 

9. Miejsca egzaminacyjne zdających są dla nich losowane przez przewodniczącego lub członków 

zespołów egzaminacyjnych. 

10. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostają poinformowani o obowiązujących zasadach 

bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

 zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,  

 obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie całej szkoły, 

 niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,  

 podczas kaszlu i kichania zakrywania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką,  

 konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym 

egzaminie.  

11. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym: 

 książek,  

 urządzeń telekomunikacyjnych,  

 maskotek.  

12. Szkoła nie zapewnia: 

 przyborów piśmienniczych,  

 kalkulatorów, 

 wody pitnej. Zdający na egzamin może wnieść własną butelkę z wodą. 

13. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

14. Podczas egzaminów szkoła nie zapewnia posiłków.  

15. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia, będą mogły zjeść przyniesione 

przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w wyznaczonej do tego celu zdezynfekowanej 

sali lekcyjnej z zachowaniem dystansu społecznego.  

16. 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 wydzielonej sali, z zachowaniem dystansu 1,5 m, okna w pomieszczeniu powinny być otwarte, o ile 

pozwalają na to warunki atmosferyczne. 

17. Każdy zdający będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Rzeczy 

przechowywane będą pod nadzorem pracownika szkoły w foliowych workach (tak, aby sprawdzenie 

ich zawartości nie wymagało otwierania). Podczas odbioru zdeponowanych rzeczy, zdających 

obowiązuje zachowanie odległości, zakrywanie ust i nosa. 

18. O przyjętych rozwiązaniach zdający zostaną powiadomieni za pomocą szkolnych mediów 

społecznościowych, strony internetowej oraz dziennika elektronicznego Librus. 

Opracowała: Elżbieta Kałuska 

 

Zasady bezpieczeństwa podczas egzaminu maturalnego zostały opracowane w oparciu o: 

 Wytycznych MEN, CKE i GIS dot. organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów: ósmoklasisty (E8), maturalnego (EM), 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ), zawodowego (EZ), eksternistycznych (EE). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U.2020 poz.2136. 


