
INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW – INFORMACJE OGÓLNE  

Z WYTYCZNYCH 

 

Zdający zobowiązani są do systematycznego, codziennego odczytywania wiadomości  

w dzienniku elektronicznym oraz śledzenia informacji umieszczanych na stronie 

internetowej szkoły. 

Postepowanie niezgodnie z zasadami  ustalonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami  

stwarza zagrożenie dla innych zdających oraz osób zaangażowanych w organizowanie  

i przeprowadzanie egzaminu. 

 

Wszystkie egzaminy maturalne organizowane są w salach lekcyjnych, z zachowaniem 

odpowiedniego odstępu między zdającymi. W większości sal do egzaminu przystępować 

będzie ok. 10-12 osób. W trakcie pisania egzaminu zdający nie muszą mieć zakrytych 

ust i nosa. 

  

Zdający będą wpuszczani do szkoły różnymi wejściami i o różnych godzinach – 

informacja zostanie przekazana do 30.04.2021 r. za pomocą dziennika elektronicznego 

oraz na stronie internetowej szkoły. 

 

1) Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa 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) Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. 

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

cyrkla, kalkulatora itd.  

5) Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

6) Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną małą butelkę 

z wodą niegazowaną. 

7) Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.  

8) Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, po porannym egzaminie 

opuszczają budynek szkoły w związku z koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji 

pomieszczeń przed kolejnym egzaminem. 

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 maseczką zakrywającą usta i nos 

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. 

11) 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). 

12) 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. 



13) 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). 

14) Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między 

poszczególnymi zakresami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia 

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

15) W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez 

grupę zdających z np. jednego słownika, obok materiałów, z których może korzystać 

więcej niż jedna osoba, ustawiony będzie dozownik z płynem dezynfekcyjnym i zdający 

będzie zobowiązany do korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału 

egzaminacyjnego. 

16) Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną 

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły 

może na przykład: 

1) wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami 

2) wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach 

17) Zdający unikają spotkań w grupie np. przy wejściu do szkoły, dzielą się między sobą 

wrażeniami z egzaminu z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, 

telefonicznie. 

18) Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, 

korzystając z własnego długopisu. 

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.  


