
Drodzy maturzyści! 

 

1. Na egzamin zgłaszamy się w następujących kolejnościach wg tabeli 

 
Egzaminy o godzinie 9.00!!!!! 

Osoby o nazwiskach 
zaczynających się na 
literę: A,B,C,D,E,F,G,H 
Zgłaszają się o godzinie: 

Osoby o nazwiskach 
zaczynających się na 
literę: I,J,K,L,Ł,MN,O  
Zgłaszają się o godzinie: 

Osoby o nazwiskach 
zaczynających się na 
literę: 
P,R,S,Ś,T,U,W,Z,Ż,Ź 
Zgłaszają się o godzinie: 

8.15 8.25 8.35 
 
 

 

 
Egzaminy o godzinie 14.00!!!!! 

Osoby o nazwiskach zaczynających się 
na literę: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,Ł 
Zgłaszają się o godzinie : 

Osoby o nazwiskach 
zaczynających się na literę: 
M,N,O,P,R,S,Ś,T,U,W,Z,Ż,Ź 
Zgłaszają się o godzinie : 

 
13.25 

 
13.35 
 
 

 

2. Na teren szkoły nie wnosimy telefonów i żadnych dodatkowych 

przedmiotów, tylko te, które są podane w komunikacie OKE. Jeżeli 

jednak zdarzyłaby się taka sytuacja, przedmioty te (również telefon) 

należy zdeponować w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu. 

Można będzie tego dokonać przez boczne drzwi szkoły prowadzące do 

korytarza przy sali informatycznej nr 10 (przy zielonym znaku wyjście 

ewakuacyjne) 

3.  Maturzyści wchodzą do szkoły trzema różnymi wejściami 



 

Wejście od strony 
boiska szkoły 
podstawowej nr 1 

Wejście do szkoły obok 
Promaru  

Główne wejście do 
szkoły(pod 
przewiązką) 

Uczniowie zdający w 
Sali nr 1 czyli Sali 
gimnastycznej 

Uczniowie zdający  
w salach: 
40,42,45,32,33,34,35,38,39 

Uczniowie zdający  
w salach: 
63,64,65,73,74,15,17 
 
 

 

4. Na teren szkoły można wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem 

(maseczka lub przyłbica). Zdjąć je można dopiero po zajęciu miejsc na 

sali egzaminacyjnej. 

5.  Do wejścia do sal egzaminacyjnych ustawiamy się w kolejkę 

 z odstępami 1,5 od siebie 

6. Przy wejściu na salę egzaminacyjną podpisujemy listę obecności 

WŁASNYM DŁUGOPISEM!!!! 

7. Na egzaminy, w których konieczne są obliczenia, przynosimy WŁASNE 

KALULATORY!!!! Kalkulator musi być tzw prosty, czyli dawać możliwość 

obliczeń tylko 4 podstawowych działań i pierwiastkowanie. Wszystkie 

inne są zabronione!!!!!! 

8. Na pierwszym egzaminie, przy wejściu na salę, otrzymujemy kody 

kreskowe z OKE. Po zakończonym egzaminie zabieramy je ze sobą  

i przynosimy KONIECZNIE na kolejne egzaminy!!!Sugerujemy aby kody 

trzymać razem z dowodem tożsamości koniecznym do wejścia na salę 

egzaminacyjną. 

9. W przerwach pomiędzy egzaminami poziomu podstawowego 

 i rozszerzonego, możliwa jest konsumpcja przyniesionego ze sobą 

jedzenia,  w „Kawiarence u Henia”. 

10. W przypadku niepogody (deszczu, chłodu), możliwe jest przebywanie  

w budynku szkoły zgodnie z zasadami dystansu społecznego 

 w pomieszczeniach (dystans 1,5m, maseczki) 

 

 

 

 



WYTYCZNE MEN, MZ, GIS I CKE DO PRZEPROWADZENIA 

EGZAMINU MATURALNEGO 

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, 

nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

1.2.  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. 

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

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

się. 

1.4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

1) zdający 

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. 

członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, 

egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym 

przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania 

egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz 

obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie 

egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni 

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 (z 

wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania 

warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli 

zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli 

mediów. 

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. Jeżeli szkoła zdecyduje 

o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów 

rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W 

przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, 

dezynfekcja nie jest konieczna. 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, jeżeli 

zapewniona jest odpowiednia przestrzeń. 

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, 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 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 na zadane 

przez niego pytanie 

2) wychodzi do toalety 

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 

egzaminacyjnej. 

2.4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu 

nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w 

przeprowadzaniu egzaminu,  

np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele 

wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej 

powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy 

obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu 

niezbędnego odstępu. 

2.5. 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 / stanowisku 

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). 

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

nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również 

korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali 

egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać 

zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami 

zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. 

2.7. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane  

w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie 

mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest 

to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania. 

2.8.  W przypadku egzaminu z informatyki zdający nie mogą przebywać w 

sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi 

zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na 

konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to 

konieczne – znajdujących się w nich sprzętów. 

3.1.  W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym 

dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego 

słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego 

samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może 

korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem 

dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających  

o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego 

materiału egzaminacyjnego/urządzenia. 



3.2. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać 

przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu 

od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego 

(podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności 

organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani 

zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie 

zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć 

poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak 

regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne 

jest, aby zapewnić miejsca dla członków zespołu nadzorującego w 

taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym 

zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających. 

4.1. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających  

o 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, 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. 

5)  poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się 

między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 

komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy 

wejściu do szkoły. 



5.1.Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w 

wykazie, korzystając z własnego długopisu. 

5.2. 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 

5.3.W przypadku egzaminu z informatyki, w przeddzień egzaminu 

zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania 

komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie 

oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora 

(opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie 

wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 

(dyrektora szkoły). Czas wykonania tej czynności należy wyznaczyć dla 

każdego zdającego, tak aby zminimalizować możliwość kontaktu 

pomiędzy zdającymi. Jeżeli podczas sprawdzania poprawności działania 

sprzętu konieczna będzie komunikacja zdającego z administratorem 

pracowni albo z członkiem zespołu nadzorującego, wszystkie osoby 

powinny mieć zakryte usta i nos. Sprzęt należy zdezynfekować po 

sprawdzeniu sprzętu przez każdego zdającego, jeżeli sprawdzenie nie 

odbywało się w rękawiczkach. 

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 


