
WEWNĘTRZNE PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO 

W ROKU 2020 W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19, ZGODNIE Z ZALECENIAMI 

MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ, CENTRALNEJ KOMISJI 

EGZAMINACYJNEJ I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO. 

 

1. Sposób wchodzenia i wychodzenia zdających na teren szkoły/ze szkoły i do sal 

egzaminacyjnych. 

• Zdający wchodzą do szkoły różnymi wejściami i w różnym czasie, w zależności od sali, 

w której zdają egzamin w danym dniu. W trakcie wchodzenia do szkoły są 

zobowiązani do zachowania przynajmniej 1,5 metrowego odstępu między sobą. 

Wchodzą z zakrytymi ustami i nosem. Taka sama procedura obowiązuje przy wyjściu 

ze szkoły. 

• Przy każdym wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji wraz z informacją 

na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 

2. Środki bezpieczeństwa. 

• Przy wchodzeniu do sal egzaminacyjnych zdający są zobowiązani do utrzymywania 

przynajmniej  1,5 metrowego odstępu.  

• Jeżeli u zdającego występują objawy alergiczne typu katar, kaszel, łzawienie oczu itp., 

jest on zobowiązany do przekazania informacji ZN, która powinna być odnotowana w 

protokole z egzaminu. ZN nie ma obowiązku zbierania oświadczeń o stanie 

zdrowia/kwarantannie zdających ani mierzenia temperatury przed egzaminem. 

• Do sali egzaminacyjnej każdy zdający wchodzi z zakrytymi ustami i nosem aż do 

momentu gdy zajmie miejsce w ławce. Przy wpuszczaniu do sali członek komisji może 

poprosić zdającego o odsłonięcie twarzy w celu identyfikacji. Jeżeli w trakcie 

czynności wstępnych lub egzaminu zdający wychodzi z członkiem komisji do toalety,  

podchodzi do niego nauczyciel w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie , kończy 

pracę z arkuszem, musi ponownie zakryć usta i nos. 

• W każdej sali egzaminacyjnej znajduje się płyn dezynfekujący, z którego zdający może 

skorzystać w celu dezynfekcji rąk. Na egzaminie z języka polskiego na stoliku obok 

słownika znajduje się butelka z płynem dezynfekującym. Każdy zdający korzystający 

ze słownika, musi zdezynfekować ręce przed skorzystaniem z niego. Obok płynu 

dezynfekującego jest umieszczona informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 

• Drzwi do sal egzaminacyjnych powinny być otwarte, tak aby zdający nie musiał ich 

otwierać. Wyjątek stanowią części egzaminów z języków obcych, w której następuje 

odsłuchiwanie płyt z ćwiczeniami ze słuchu. 

• Sale powinny być wietrzone co godzinę, jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne, 

poziom hałasu na zewnątrz, a wietrzenie nie powoduje przeciągów. 

• Jeżeli zdający sygnalizuje zakończenie pracy, kodowanie musi być sprawdzone przez 

członka komisji z zachowaniem odstępu. Zdający kładzie dokument tożsamości na 



brzegu stołu. Musi mieć wtedy zakryte usta i nos. Przed każdym egzaminem i po 

egzaminie stoły i krzesła są dezynfekowane. To samo dotyczy sprzętów typu 

komputer, drukarka, lampy specjalistyczne i inne. 

• Sala 18 jest przygotowana jako pomieszczenie, w którym będzie można odizolować 

osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Sala jest wyposażona w 

środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. 

• Jeżeli absolwenci zdają w danym dniu 2 egzaminy, mogą przebywać na terenie szkoły, 

na korytarzu z  zachowaniem bezpiecznego dystansu. Mogą też zjeść przyniesione 

przez siebie produkty. Szkoła nie zapewnia posiłków. Jeśli warunki atmosferyczne na 

to pozwolą, przerwę między egzaminami zdawanymi w danym dniu, zdający może 

spędzić za szkołą na terenie zielonym obok boiska. 

3. Losowanie miejsc. 

• Losowania miejsc dokonuje członek zespołu nadzorującego, a nie absolwent. 

Nauczyciel powinien poinformować zdającego o numerze stolika. Nie należy 

przekazywać zdającemu kartki z numerem. 

4. Kody kreskowe. 

• Na pierwszym egzaminie do jakiego przystępują zdający w roku 2020 zespół 

nadzorujący przekazuje im kody kreskowe. Zdający są zobowiązani do przynoszenia 

kodów na każdy egzamin, do którego przystępują w kolejnych dniach. 

5. Przybory i materiały pomocnicze. 

Na egzaminie każdy ze zdających korzysta z własnych materiałów piśmienniczych, 

zgodnie z Komunikatem CKE w sprawie dozwolonych  materiałów i przyborów 

pomocniczych. Nie jest dozwolone pożyczanie, wymienianie się jakimikolwiek 

przyborami przez zdających. W przypadku szczególnej sytuacji gdy zdający nie 

posiada własnych przyborów (kalkulatora, długopisu itp.) i korzysta z przyborów 

szkolnych, muszą one zostać wcześniej zdezynfekowane. 

6. Rzeczy osobiste. 

• Na egzamin do sali zdający nie  może wnosić rzeczy osobistych takich jak torebki, 

plecaki, telefony, okrycia wierzchnie itp. Rzeczy powinny być pozostawione poza 

szkołą lub jeśli zdający nie ma takiej możliwości, może je oddać na przechowanie do 

szatni, umieszczone we własnym, przezroczystym worku foliowym. Zostawianie  i 

odbieranie worków w wyznaczonym miejscu może się odbywać tylko pod nadzorem 

pracownika, z zachowaniem dystansu społecznego, zakrytymi ustami i nosem. 

• Zdający może wnieść na egzamin wodę w małej 0,5 litrowej butelce i postawić ją na 

podłodze przy stoliku. 

 

 


