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 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINÓW    -  PROCEDURY  DLA ZDAJĄCYCH 

1. Wejście i przygotowanie do egzaminu. 

 Egzaminy pisemne odbywają się zgodnie z harmonogramem CKE. 

Na egzamin może przyjść wyłącznie  osoba zdrowa . 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. 
Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie zdający oraz  pracownicy szkoły i nauczyciele zaangażowani w 
organizowanie egzaminu.  
Każdy zdający musi mieć zakryte usta i nos – obowiązuje maseczka  [ dowolnego rodzaju] lub 
przyłbica dla osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa.  
Wszystkie pomieszczenia udostępnione zdającym , toalety oraz tzw. przestrzeń wspólna będą 
zdezynfekowane przed egzaminem i po egzaminie. 
W dniu egzaminu  zdający  stawia się w szkole  60 minut przed godziną rozpoczęcia : 

• o godzinie    8.00 – egzaminy   9.00 
• o godzinie  13.00 – egzaminy 14.00 

Tylko w przypadku, gdy z danego przedmiotu zdaje  1 do 10 osób -  dopuszcza się  przybycie do szkoły 
30 minut przed czasem rozpoczęcia egzaminu. 
Przed szkołą w widocznych miejscach będą umieszczone tablice z informacjami : 

• listy zdających w  przydzielonych salach 
• zaznaczone wejście do szkoły i kierunek przejścia do  poszczególnych sal – podział na sektory 

z przydziałem  toalety 
• wyznaczona sala  do pozostawiania swoich rzeczy przez zdających 

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co 
najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 
W miejscach przed wejściem  jak i w korytarzach szkoły będą zaznaczone linie , aby  zdający czekając 
na wejście zachowali  bezpieczny dystans. 
Przy każdym wejściu do szkoły będą listy zdających oraz  wykaz telefonów i placówek medycznych  
zgodnie z wytycznymi GIS. 
Przy wejściu na teren szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk – będą przygotowane stanowiska z płynem 
dezynfekującym i ręcznikami jednorazowymi.  
Zdający po dezynfekcji rąk otrzyma torbę na swoje rzeczy .  Do torby pakuje zbędne na egzaminie 
rzeczy : odzież , torebkę , telefon i inne sprzęty  audiowizualne, produkty spożywcze. Na torbie 
zdający umieszcza naklejkę z numerem  przydzielonej na egzamin sali oraz identyfikatorem 
numerycznym . Torbę zdający  pozostawia w wyznaczonej  dla danego sektora sali – sala będzie 
nadzorowana przez pracownika szkoły. 
Zdający może mieć przy sobie w czasie egzaminu :  dowód osobisty , długopis/ y  z czarnym wkładem, 
kalkulator prosty i dozwolone przybory pomocnicze : linijka , cyrkiel [ matematyka, chemia, fizyka, 
biologia , geografia ] , małą butelkę z wodą [ jeżeli potrzebuje ]. 

Kolejno według listy i z zachowaniem bezpiecznego dystansu zdający podchodzi do stanowiska  
Zespołu Nadzorującego egzamin , przy którym : 



- potwierdza tożsamość [ można  na krótka chwilę  zdjąć lub odchylić maseczkę ] 
- podbiera numer stolika , który losuje przewodniczący lub wskazany członek komisji. 
- otrzymuje naklejki z PESELEM do kodowania arkusza 
-podpisuje się czytelnie na liście CKE – własnym długopisem lub otrzymanym od komisji , którego nie 
zwraca [  zatrzymuje dla siebie ]  
Po wykonaniu tych czynności zdający  udaje się do  przydzielonej sali i zajmuje miejsce zgodnie z 
wylosowanym numerem.  
Zdający po zajęciu miejsca nie mogą  się przemieszczać, kontaktować z innymi i opuszczać salę.  
Zdający po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej może zdjąć   maseczkę. 
Zdający  może skorzystać z toalety przed  podejściem do stanowiska komisji . Po wejściu na salę 
egzaminacyjną i zajęciu miejsca tyko w sytuacjach wyjątkowych może opuścić salę – obowiązkowo 
nakłada maseczkę i zgłasza konieczność wyjścia osobie z Zespołu Nadzorującego egzamin w danej 
sali.  
 

2. Egzamin  

Zdający zajmują przydzielone miejsca – stolik są  tak umieszczone w salach, aby zapewnić bezpieczny 
i wymagany dystans 1,5 – 2 m. 
Wszystkie osoby wchodzące w skład Zespołu Nadzorującego podczas czynności wstępnych przed 
egzaminem będą odpowiednio zabezpieczeni : maseczki, rękawiczki, przyłbice . 
Osoby nadzorujące przebieg egzaminu będą miały wyznaczone miejsca z zachowaniem bezpiecznego 
dystansu. 
Przewodniczący ZN lub wyznaczony członek  poinformuje zdających przed egzaminem o 
obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i procedurach , a przede wszystkim  o : 

• Zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi 
• Obowiązku zakrywania ust i nosa w  przypadku kontaktu z nauczycielem, wyjścia do toalety 

czy wyjścia po zakończeniu egzaminu oraz podczas rozdawania arkuszy egzaminacyjnych. 
• Niedotykaniu dłońmi twarzy, zwłaszcza ust , nosa i oczu a także przestrzegania higieny 

kichania czy kaszlu – konieczne zasłonięcie  ust i nosa  
• Zakazu używania  telefonów  i innych środków audiowizualnych 
• Konieczności zachowania dystansu po zakończonym egzaminie 
• Zakazu gromadzenia się po egzaminie na terenie szkoły. 
• Procedurze po zakończeniu egzaminu :  maturzysta odbiera jak najszybciej pozostawione w 

depozycie rzeczy i opuszcza szkołę. 
Przewodniczący Zespołu Nadzorującego odbiera arkusze egzaminacyjne  w rękawiczkach . Arkusze są 
rozdawane  zdającym przez członków ZN także z zachowaniem środków bezpieczeństwa : maseczki i 
rękawiczki. 
Zdający po otrzymaniu arkusza  ostrożnie przerywają perforacje i sprawdzają kompletność arkusza – 
w przypadku wadliwego arkusza  zgłaszają do komisji przez podniesienie ręki . Zostanie wdrożona 
procedura wymiany arkusza. 
Zdający koduje arkusz : 1 naklejkę  z PESELEM  umieszcza na  pierwszej stronie arkusza ;  2 naklejkę - 
na karcie odpowiedzi. 
Zdający , którzy mieli zgłoszone dysfunkcje np. dysleksję  nie mogą samodzielnie zaznaczać tego w 
arkuszach – przewodniczący ZN zgodnie z listą CKE podejdzie do zdającego i osobiście zaznaczy 
odpowiednie pole na arkuszu egzaminacyjnym. 
Po zakodowaniu arkuszy przez wszystkich zdających w sali   rozpoczyna się egzamin – przewodniczący 
podaje i zapisuje w  widocznym miejscu czas trwania egzaminu. 



W czasie trwania egzaminu  członkowie ZN zajmują swoje miejsca i bez potrzeby nie przemieszczają 
po sali 
Zdający jak i członkowie ZN nie muszą mieć maseczek  podczas egzaminu, jeżeli zachowana jest 
odległość minimum 1,5 metra Jeżeli jednak uznają to za właściwe mogą mieć zakryte usta i nos w 
trakcie egzaminu. 
Konieczności wyjścia z  sali  do toalety zdający  sygnalizuje przez podniesienie ręki , zakłada maseczkę  
i po otrzymaniu zgody wychodzi zostawiając zamknięty arkusz i pozostałe przybory na stoliku. 
Każde wyjście zdającego  jest notowane w protokole z przebiegu egzaminu . 
Zdający może korzystać wyłącznie z własnych lub pobranych na czas egzaminu przyborów 
piśmiennych i pomocniczych. 
Zdający może napić się wody wyłącznie ze swojej przyniesionej butelki. 
W przypadku korzystania ze słowników  [ język polski ] – zdający  podchodzą do wyznaczonego 
stanowiska pojedynczo i bez arkusza. Przed  skorzystaniem ze słownika należy zdezynfekować ręce – 
pojemnik z płynem będzie na stanowisku. Po skorzystaniu ze słownika należy ponownie 
zdezynfekować ręce. 
Zdający może wyjść  wcześniej z sali egzaminacyjnej , jeżeli skończy   egzamin  nie później niż 15 
minut do zakończenia egzaminu . W przypadku , kiedy do końca egzaminu pozostaje 15 i mniej minut  
zdający nie może opuszczać sali i czeka na zakończenie. 
Jeżeli egzamin zakończy jednocześnie kilka lub kilkanaście osób opuszczając salę i szkołę muszą 
zachować co najmniej 1,5 metrowe odległości. Nie można gromadzić się podczas odbierania rzeczy z 
depozytu. 
 

3. Koniec egzaminu  

Po ogłoszeniu końca egzaminu zdający odkładają  złożony arkusz  , zbierają swoje rzeczy, zakładają 
maseczki  i wychodzą z sali z zachowaniem kolejności i bezpiecznego dystansu ( co najmniej 1,5 
metra) nie nawiązując kontaktów z innymi osobami.   
W sali pozostaje ewentualnie zdający , który korzysta z wydłużonego czasu egzaminu. 
Wyjście z sali egzaminacyjnej  i opuszczenie szkoły odbywa się w wydzielonych sektorach. 
Wszystkie osoby po wyjściu z sal egzaminacyjnych musza mieć zakryte usta i nos maseczkami. Należy 
zachować bezpieczny dystans . Nie można  gromadzić się i komentować egzaminu. 
Osoby korzystające z toalety po egzaminie  również  korzystają z przydzielonych w danym sektorze. 
Obowiązuje mycie i dezynfekcja rąk. 
Zdający pojedynczo odbierają swoje rzeczy z wyznaczonych sal : pracownik szkoły wydaje zgodnie z 
numerkiem torbę  zdającego. 
Każda osoba  po odebraniu swoich rzeczy opuszcza spokojnie szkołę tym wejściem, którym wchodziła 
na egzamin . 
Jeżeli egzamin zakończy jednocześnie kilka lub kilkanaście osób opuszczając salę i szkołę muszą 
zachować co najmniej 1,5 metrowe odległości. Nie można gromadzić się podczas odbierania rzeczy z 
depozytu. 
Maturzyści opuszczają szkołę tym samym wejściem , którym weszli na teren szkoły. Nie 
przemieszczają się po terenie szkoły do innych wyjść. 
 
 

4. Egzaminy podwójne  

Osoby, które w danym dniu zdają dwa egzaminy  tj.  godz. 9.00  i  godz. 14.00   mogą opuścić szkołę  i 
powrócić  w odpowiednim czasie przed drugim egzaminem. 
Przy ponownym wejściu do szkoły obowiązują te  same procedury .  



 
 
Zdający , którzy zdecydują się oczekiwać na rozpoczęcie drugiego egzaminu na terenie szkoły  mają 
zapewnione bezpieczne miejsce – bufet szkolny . Sala będzie odpowiednio przygotowana i 
zdezynfekowana. Zapewnione będą bezpieczne warunki do spożywania przyniesionych przez 
zdających posiłków.  
Zdający nie mogą zamawiać  posiłków  z zewnątrz . Nie  mogą też wspólnie spożywać posiłków  i nimi 
dzielić. 
Osoby oczekujące na drugi egzamin mogą się ze sobą kontaktować z zachowaniem bezpiecznego 
dystansu oraz mając zakryte usta i nos.  
Procedury związane z wpuszczanie do sal egzaminacyjnych , przebiegu egzaminu i jego zakończenia 
są  takie same jak podane w pkt. 1-3 
 
 

5. WAŻNE 
 

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa.  
W przypadku alergii lub innych schorzeń przewlekłych nie związanych z koronawirusem zdający musi 
przedstawić stosowne zaświadczenie  -   do końca maja mail do szkoły  lub osobiście  przed 
egzaminem. 
Na terenie szkoły  będzie przygotowane pomieszczenie do ewentualnego odizolowania osoby / osób 
z podejrzeniem choroby – izolatka przy gabinecie lekarskim.  
W sytuacji podejrzenia objawów  infekcji covid-19 dyrekcja szkoły zawiadamia stację Sanepid , służby 
medyczne i podejmuje odpowiednie procedury.  
Sale egzaminacyjne będą wietrzone w trakcie egzaminu [ przy sprzyjającej pogodzie] . 
Sale będą otwarte [ poza częścią egzaminu z języka obcego ze słuchaniem ]. 
Sale egzaminacyjne i wszystkie inne pomieszczenia oraz wyposażenie i sprzęt [ w tym kalkulatory 
szkolne ] będą dezynfekowane po każdym egzaminie. 
W przypadku nie zgłoszenia się na egzamin w danym dniu zdający może skorzystać z procedur 
awaryjnych : należy w tym samym dniu powiadomić dyrekcje szkoły o nieobecności oraz  podać 
wiarygodne przyczyny. Sam zdający lub jego rodzic / osoba upoważniona  składa  do dyrektora szkoły 
odpowiedni wniosek  o  możliwość przystąpienia do egzaminu w dodatkowym  terminie – do wniosku 
należy dołączyć np . zwolnienie lekarskie. W sytuacji, kiedy nie będzie możliwy kontakt osobisty, 
szkoła umożliwi zdalne przesłanie takiego wniosku.  

 

SUPER WAŻNE  :  ROZSĄDEK , SPOKÓJ , DYSTANS I PRZESTRZEGANIE PROCEDUR ! 

 

 

 

 

 

 


