
Procedura dotycząca przeprowadzania egzaminu maturalnego dla maturzystów 

w 2020 r. w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. A. Asnyka w Łodzi  

(na podstawie wytycznych podanych na stronie MEN) 

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający). 

2. Zdający 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. 

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

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

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

telefonów komórkowych, maskotek.  

5. Zdający mogą zostawić rzeczy osobiste w sali do tego przeznaczonej. 

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

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

zdających. 

7. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób 

dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika 

dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed 

egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego  

(w rękawiczkach). 

8. Zdający w maseczce, udaje się do przydzielonego wejścia do budynku szkoły 

zachowując bezpieczną odległość (min. 2m). 

9. Zdający dezynfekuje ręce zarówno przed wejściem do budynku jak i przed salą 

egzaminacyjną. 

10. Zdający przed wejściem na salę egzaminacyjną, legitymuje się dowodem 

osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem. 

11. Zdający   potwierdza swoją obecność, podpisując się w wykazie, korzystając  

z własnego długopisu. 

12. Zdający podpisuje oświadczenie o niewnoszeniu żadnych urządzeń 

elektronicznych, korzystając z własnego długopisu, do sali egzaminacyjnej. 

13.  Członek komisji losuje zdającemu numer stolika. 

14.  Zdający dezynfekuje ręce przed zajęciem miejsca przy stoliku. 

15. Tablice potrzebne podczas egzaminu będą przygotowane na ławce zdającego. 
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16. W przypadku konieczności skorzystania ze słownika, z którego może korzystać 

grupa zdających, należy przed skorzystaniem z danego materiału zdezynfekować 

ręce umieszczonym obok płynem dezynfekującym. 

 

Środki bezpieczeństwa na terenie szkoły przed, po i w trakcie egzaminu 

maturalnego: 

 

1. Zdający, czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zachowują 

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

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). 

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. 

4. 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). 

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

z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas 
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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.   

6. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw  

ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz 

znajdujących się w nich sprzętów. 

7. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, na czas przerwy 

opuszczają budynek szkoły.  

8. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej zdający zabiera wszystkie swoje rzeczy  

i opuszcza szkołę tym samym wejściem, którym wchodził do szkoły. 

9. Zdający zachowuje bezpieczną odległość (min. 1,5 m) opuszczając budynek. 

10.  Niedozwolone jest gromadzenie się zdających na terenie szkoły lub poza nią. 

 

Wytyczne do przekazania zdającym po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej  

 

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

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

zdających. 

2. 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: 

a. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez 

niego pytanie; 

b. wychodzi do toalety; 

c. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 

egzaminacyjnej. 

3. 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. 

4. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających  

o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

a. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, 
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b. 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, 

c. 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, 

d. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  

po zakończonym egzaminie, 

e. 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. 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.  

6. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, na czas przerwy 

opuszczają budynek szkoły. 

 

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, 

pomieszczeń. 

 

11. 1. Przy wejściu do szkoły należy wywiesić informację: 

a) dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania 

zakażeniu 

b) zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej 

c) zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego 

d) zawierającą numery telefonów do służb medycznych 

e) zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).  

 

2. Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na 

bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym 

korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.  
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3. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali 

egzaminacyjnej. Obok płynu należy umieścić informację na temat 

prawidłowej dezynfekcji rąk. 

4. W przypadku egzaminu z przedmiotu, na którym dozwolone jest korzystanie 

przez grupę zdających z np. jednego słownika, 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. 

5. Egzamin przeprowadzany w salach lekcyjnych, pod warunkiem zachowania 

odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi  

i członkami zespołu nadzorującego. Ławki w sali egzaminacyjnej należy 

ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 

1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.  

6. 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). 

7. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być 

otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu 

egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią: 

a) egzaminy z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań  

na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie  

z płyty CD 

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

przeciągów. 

8. 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. 

9. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 
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10. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy wywiesić plakaty  

z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – 

instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 

11. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed  

i po każdym egzaminie. 

12.  Dezynfekować należy również: 

a) sprzęt (komputery, klawiatury, dodatkowy osprzęt, np. słuchawki – jeżeli 

zapewnia je szkoła, urządzenia rejestrujące dźwięk podczas egzaminu,  

w przypadku gdy zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego 

go w czytaniu lub pisaniu), z którego korzystają zdający, którym przyznano 

korzystanie z takiego sprzętu jako sposób dostosowania warunków 

przeprowadzania egzaminu, 

b) odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu  

z języka obcego nowożytnego. 

13. Na terenie szkoły lub ośrodka należy wyznaczyć i przygotować 

pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych. 

 

Postepowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu 

egzaminacyjnego lub u zdającego. 

 

1. Zdający lub pracownik szkoły, u którego wystąpiły niepokojące objawy nie 

powinien przychodzić odpowiednio do szkoły czy do  pracy. Powinien pozostać 

w domu  

i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 

112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy 

niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację 

sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji  

i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować 
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powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do 

zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy 

należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek 

3. 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. 

4. W przypadku zdającego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje 

właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się 

stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. 

5. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa 

medycznego, zdający powinien udać się do domu, pozostać w domu i skorzystać 

z teleporady medycznej. 

6. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, przejawiającego 

objawy choroby, w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję  

o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy 

przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji 

będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne. 

7. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie  

w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, 

 i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.  

8. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania zawsze należy zwrócić 

się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji 

lub uzyskania porady. 

 


