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PROCEDURY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO  

w roku szkolnym 2020/2021 

w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie 

 

INFORMACJE 

 

1. Zdający egzamin maturalny są zobowiązani zapoznać się z po raz kolejny z komunikatem 

dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych dozwolonych na egzaminie 

maturalnym  

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%

20przyborach.pdf 

 

2. Słowniki na egzamin z języka polskiego, Wybrane wzory matematyczne, Wybrane wzory  

i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki zapewnia szkoła. 

Pozostałe materiały wskazane w komunikacie jako zapewniane przez zdającego lub szkołę 

(linijka, kalkulator prosty, cyrkiel) przynoszą uczniowie (każdy dla siebie).  

 

 

PROCEDURY SANITARNE 

 

A) Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu 

egzaminów 

 

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. 

 

2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba 

zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  

w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub 

izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 3. 

 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf
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3. 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. 

 

4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, 

kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się. 

 

5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:  

a) zdający, 

b) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów 

nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym 

przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby 

wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia 

wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni,  

c) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, 

obsługę szatni itp., 

d) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania  

z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu 

e) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.  

 

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

komórkowych, maskotek. 

 

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. 

 

9. 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. 
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Dla takich zdających zapewnione jest w szkole wydzielone pomieszczenie (przebywający 

zobowiązani są do zachowanie dystansu 1,5 m). Jeśli warunki atmosferyczne na to pozwalają, 

powinny być w nim otwarte okna. 

 

11. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków 

zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które  

z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy  

w dniu egzaminu 

 

B) Środki bezpieczeństwa osobistego 

 

1. 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. 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 

nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu 

zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej  

1,5- metrowego odstępu). 

 

3. 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. 

 

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, 

obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, 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. 
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5. 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 (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). 

 

6. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń 

rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności  

w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń 

neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością 

oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.  

W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi 

zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. 

 

a) Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, 

powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż tydzień przed rozpoczęciem 

egzaminu.  

 

b) Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu 

w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz 

postępuje zgodnie z informacją 

 

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

poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność 

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

sprzętów. 

 

C) Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń 

 

1. Przy wejściu do szkoły umieszczone są informacje:  

a) dotyczącą objawów COVID-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2  

b) zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-

epidemiologicznej  

c) zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego  
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d) zawierające numery telefonów do służb medycznych  

e) zawierające numer infolinii NFZ w sprawie SARS-CoV-2 (800 190 590). Aktualne 

informacje na temat SARS-CoV-2 są dostępne na stronie internetowej  GIS: 

www.gov.pl/koronawirus. 3.2.  

 

2. Płyn do dezynfekcji rąk będzie umieszczony przy każdym wejściu do szkoły. Wchodząc, 

należy go obligatoryjnie użyć. (dotyczy to wszystkich wchodzących do budynku szkoły). Płyn 

dezynfekujący jest dostępny do użycia w razie potrzeby w każdej sali egzaminacyjnej. Obok 

płynu umieszczona jest informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 

 

3. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na których dozwolone jest korzystanie przez grupę 

zdających z tego samego materiału pomocniczego (np. słownika), przy takim stanowisku 

znajduje się płyn dezynfekcyjny. Przed skorzystaniem z materiału egzaminacyjnego zdający 

musi zdezynfekować ręce. 

 

4. Ławki w sali egzaminacyjnej powinny być tak ustawione, aby pomiędzy zdającymi 

zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. 

 

5. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane 

z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych 

członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie 

czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta 

i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego powinni  

do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest 

jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić 

miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie 

odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających. 

6. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby 

zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich 

otwierać.  

Wyjątek stanowią: 

- egzaminy z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, 

podczas których odtwarzane jest nagranie  

-  sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.  

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy 

zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.  

http://www.gov.pl/koronawirus.%203.2
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7. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej 

co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie 

panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających. 

 

8. Na terenie szkoły jest wyznaczone pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony 

osobistej i płyn dezynfekujący), przeznaczone dla osób u których zauważono objawy 

chorobowe kompatybilne z objawami COVID-19. 

 

 

D) Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

 

1. Członkowie zespołów nadzorujących powinni przejść szkolenie z zasad dotyczących 

bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego. 

 

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego 

przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje 

zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar 

lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie 

interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów 

„niepokojących”. 

 

3. Paczki należy odebrać od kuriera i otwierać w rękawiczkach. Po odebraniu paczek  

od kuriera można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym. 

4. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze  

od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również 

przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos. 

 

5. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach 

bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, 
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b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą 

zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali 

egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym 

c) 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 

d) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym 

egzaminie. 

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

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Nauczyciele dyżurujący w danym 

dniu zobowiązani są do monitorowania terenu szkoły oraz budynku i zwracanie uwagi 

zdającym w przypadku nieprzestrzegania przez nich procedur sanitarnych. 

 

8. Dzień przed egzaminem z danego przedmiotu każdy ze zdających zostanie poinformowany 

za pomocą dziennika elektronicznego (tegoroczni absolwenci) lub  poczty elektronicznej 

(absolwenci z lat poprzednich) o: 

-  przeznaczonym dla niego wejściu na teren szkoły, 

- numerze szatni, gdzie będzie mógł zostawić swoje rzeczy osobiste, 

- przydzielonej sali egzaminacyjnej. 

 

9. Zdający egzamin maturalny na sali gimnastycznej, przychodzą do szkoły ok. 60 minut 

przed godziną rozpoczęcia egzaminu, natomiast pozostali zdający ok. 45 minut. Do szkoły 

można będzie można wejść od godziny 8.00 do 8.30 i od godziny 13.15 do 13.30 przed 

egzaminem popołudniowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe będzie 

wejście po tym terminie (nie później jednak niż do momentu rozpoczęcia egzaminu). 

 

10. Informacja o wejściach i szatniach  

a) wejścia 

- WEJŚCIE NR 1 (wejście główne do szkoły)-  przeznaczone jest przede wszystkim  dla 

zdających na sali gimnastycznej  

– WEJŚCIE NR 2 - wejście od ulicy Nowy Świat 

- WEJŚCIE NR 3 - wejście od ulicy Nowy Świat 
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O przydziale do danej sali egzaminacyjnej zdający zostaną poinformowani najpóźniej 

dzień przed egzaminem drogą elektroniczną (Librus)  

 

b) po wejściu na teren szkoły zdający kieruje się (jeśli taka zachodzi potrzeba) do szatni. 

Zdający powinien ograniczyć rzeczy osobiste do niezbędnego minimum. 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, a są to: 

- szatnie przy sali gimnastycznej  

- szatnia A – przy Wejściu Nr2  

- szatnia B – przy Wejściu Nr 3 

 

11. Nauczyciele dyżurujący powinni dbać, by zdający, oczekując na oddanie lub odbiór 

swoich rzeczy, zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, 

zakrywanie ust i nosa). 

 

12. Po skończonym egzaminie zdający udają się od razu do wyjścia tą samą drogą, którą 

wchodzili, a przed szkołą nie gromadzą się w grupach. Wrażeniami po egzaminie zdający 

powinni się dzielić między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 

komunikatorów, telefonicznie,  

 

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

korzystając z własnego długopisu.  

 

14. 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. 

 

E) Szczegółowe rozwiązania dotyczące przeprowadzania egzaminów z danego 

przedmiotu, egzaminu z danej kwalifikacji lub egzaminu w dostosowanych warunkach 
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1. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w domu zdającego również konieczne jest 

zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa, w tym:  

a) zakrywanie nosa i ust przez członków zespołu nadzorującego i innych osób 

zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu, np. nauczyciela wspomagającego, specjalisty 

z zakresu niepełnosprawności podczas każdego kontaktu ze zdającym, a w sytuacjach 

wymagających kontaktu z członkami zespołu – również przez rodziców/prawnych opiekunów 

zdającego, 

b) zachowanie odpowiedniego (co najmniej 1,5-metrowego) odstępu pomiędzy zdającym  

a członkami zespołu nadzorującego,  

c) obowiązek zachowania odstępu nie dotyczy kontaktów rodziców/prawnych opiekunów 

zdającego ze zdającym, np. podczas wykonywania w trakcie egzaminu niezbędnych 

czynności pielęgnacyjnych  

d) dezynfekcji sprzętu lub urządzenia, jeżeli z tego samego sprzętu lub urządzenia korzysta 

zdający i członek zespołu nadzorującego, chyba że członek zespołu nadzorującego korzysta  

z tego urządzenia lub sprzętu w rękawiczkach  

e) zapewnienie płynu dezynfekcyjnego dla członków zespołu nadzorującego  

f) wietrzenia pomieszczenia, w którym jest przeprowadzany egzamin, przed egzaminem,  

a jeżeli to możliwe – również w trakcie egzaminu.  

 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 

1. Nie wnoś na teren szkoły zbędnych rzeczy (książek, maskotek)  

2. Na egzaminie korzystaj z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora, linijki, cyrkla,  

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:  

- wejścia do szkoły,  

- kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, 

- wyjścia do toalety,  

- po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym 
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-  wyjścia z sali egzaminacyjnej 

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. Zachowaj odpowiedni dystans od innych zdających również po zakończonym egzaminie.  

10 Po skończonym egzaminie udaj się od razu do wyjścia tą samą drogą, którą wchodziłaś / 

wchodziłeś.  

11. Wrażeniami po egzaminie podziel się z koleżankami / kolegami wykorzystując telefon. 


