
Wytyczne                                                                                        

dotyczące organizowania i przeprowadzania                            

egzaminu maturalnego w 2021 roku                                                                                                               

w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego                

w Zwoleniu 

I. INFORMACJE WSTĘPNE 

1.1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

kompatybilnych z objawami COVID–19. 

1.2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo  jest objęty kwarantanną 

lub izolacją w warunkach domowych. 

1.3. Zdający, który przechorował 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 na kwarantannie. 

1.4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się. 

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

telefonów komórkowych, maskotek. 

1.6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, 

linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych 

zdających. 

1.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę 

z wodą. 

1.8.  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. 



1.9. 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 wyznaczonych miejscach, 

zachowując dystans społeczny i korzystając z osłony ust i nosa. 

 

II. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO 

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

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

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem 

(maseczką jedno- lub wielorazową). 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). 

2.3.  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, np. na zadane przez 

niego pytanie 

2) wychodzi do toalety 

3) korzysta ze słowników 

4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 

egzaminacyjnej. 

2.4.  Zdający, jeżeli uzna za właściwe – może mieć zakryte usta i nos w trakcie 

egzaminu, po zajęciu miejsca przy stoliku.  

2.5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa 

maseczką, mogą  przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej  

(minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi 

oraz  członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m).    



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

poszczególnymi zmianami egzaminu, ze względu na konieczność 

przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – 

znajdujących się w nich sprzętów. 

 

III. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ 

PRZESTRZENI, BUDYNKÓW, POMIESZCZEŃ 

3.1.  W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie 

przez grupę zdających z jednego słownika, z którego może korzystać więcej niż 

jedna osoba, zdający jest zobowiązany przed skorzystaniem  ze słownika 

zdezynfekować ręce. 

3.2. Ławki w sali egzaminacyjnej są ustawione w taki sposób, aby pomiędzy 

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

3.3. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak, aby 

zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie 

musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią: 

1) egzamin  z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań  

na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie  

z płyty CD 

2) sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć 

przeciągów. 

3.4. 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. 

 

 

 



IV.  DODATKOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W DNIU EGZAMINU 

 

4.1. Stosuj się do obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede 

wszystkim: 

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi 

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego 

z nauczycielem, innym zdającym, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali 

egzaminacyjnej  

po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym 

3) 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 

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  

po zakończonym egzaminie. 

4.2. Wrażeniami po egzaminie dzielcie się między sobą po opuszczeniu budynku 

szkoły z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, 

telefonicznie.  Unikajcie spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. 

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

zdających i korzystając z własnego długopisu. 

4.4. Zdający nie losuje samodzielnie miejsca przy stoliku. Zadanie to wykonuje 

członek zespołu nadzorującego.  

4.5. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę 

z arkuszem), arkusz został sprawdzony przez jednego z członków  zespołu 

nadzorującego.  


