
Procedury obowiązujące podczas egzaminu maturalnego 2020 

w PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu  

 

1. Sale egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu maturalnego są przygotowane zgodnie 

z Wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego, dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów. 

2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik 

szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

3. Podczas oczekiwania na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

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

4. 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. 

5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

1) Zdający 

2) Osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów 

nadzorujących, obserwatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania 

i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu 

(np. komputery, sprzęt medyczny), 

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję, obsługę szatni itp. 

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

z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu 

5)  Pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym 

rodziców/prawnych opiekunów uczniów, przedstawicieli mediów. 

6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym torebek i plecaków, 

książek, telefonów komórkowych, zegarków i innych urządzeń elektronicznych, 

maskotek… 

Przyniesione rzeczy zostaną zdeponowane w wyznaczonych miejscach przed wejściem na salę 

egzaminacyjną . Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za w/w przedmioty. 

7. Każdy zdający musi posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości 

ze zdjęciem. 

8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, 

kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 



9. Podczas egzaminu z języka polskiego szkoła zapewnia dostęp do słowników. Każdy 

korzystający ze słownika jest zobowiązany do użycia maseczki i rękawiczek jednorazowych. 

10. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Zdający może przynieść własną butelkę z wodą (woda 

niegazowana, max.0,5l). W żadnym momencie egzaminu butelka z wodą nie może stać 

na stoliku egzaminacyjnym, butelkę należy postawić przy nodze stolika. 

12. Na egzaminy uczniowie wchodzą do szkoły , zachowując min. 2-metrowe odległości między osobami, 

wg harmonogramu , który zostanie przekazany przez wychowawców klas. 

Absolwenci zdający na Dużej Sali gimnastycznej w pierwsze trzy dni egzaminu ( język polski, matematyka 

i język angielski poziom podstawowy ) wchodzą odpowiednimi wejściami ujętymi w harmonogramie o 

następujących godzinach: 

klasa 3a godzina -8.00 

klasa 3e godzina- 8.10 

klasa 3g godzina- 8.20 

klasa 3f godzina - 8.30 

Absolwenci zdających w pozostałych miejscach,  wchodzą odpowiednimi wejściami wg harmonogramu  

o godzinie 8.15 

Proszę wziąć pod uwagę możliwości komunikacyjne i odpowiednio wcześnie wyjść z domu. 

Uczniowie przystępujący do egzaminów rozszerzonych wchodzą do  sali egzaminacyjnej najpóźniej na 30 

min przed rozpoczęciem egzaminu.  

13. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub 

wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów 

zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na 

terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas 

wpuszczania zdających 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). 

14. 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, 

2) wychodzi do toalety, 

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

15. 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 egzaminacyjnym 

(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). 

16. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić 

przyłbicę  

17. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły oraz do sali egzaminacyjnej zobowiązane są do 

zdezynfekowania rąk. 

18. Zarówno przed jak i po egzaminie zdający zobowiązani są unikać tworzenia się grup przed szkołą 

lub przed salą egzaminacyjną. 



19. Zdający powinni być ubrani w odświętny strój szkolny, stosowny do pogody, z uwzględnieniem 

faktu wietrzenia co godzinę sali egzaminacyjnej. 

20. Zdający chorujący na alergię objawiającą się kaszlem, katarem lub łzawieniem oczu zobowiązani 

są zgłosić ten fakt przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

21. Zdający zajmują miejsca w sali egzaminacyjnej zgodnie z wylosowanymi numerami stolików. 

Losowania dokonuje przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego. 

23. 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. 

24. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, 

przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej 

osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu 

z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 

W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego 

lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu, przejawiającej objawy choroby 

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego 

może podjąć decyzję, w oparciu o ocenę sytuacji, o kontynuowaniu lub o przerwaniu 

i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu 

w danej sali. 

25. W czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu 

na opuszczenie sali egzaminacyjnej, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość 

kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy 

medycznej. Zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia 

przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście z sali zdający pozostawia zamknięty arkusz 

egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole 

przebiegu egzaminu w sali. 

26. Zakończenie pracy z arkuszem zdający sygnalizuje przewodniczącemu zespołu nadzorującego 

przez podniesienie ręki, czeka na podejście członka zespołu nadzorującego, który sprawdzi 

poprawność kodowania pracy i kompletność arkusza, a następnie oczekuje na pozwolenie 

przewodniczącego na opuszczenie sali. 

 


