
 

 

 

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. 

egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Samochodowych 

 

Dokument został podzielony na 3 sekcje, w których kolejno przedstawiono: 

 

1. w Sekcji 1.podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na 

egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad 

korzystania z przyborów podczas egzaminów 

2. w Sekcji 2.wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych 

osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym 

zasady dotyczące zakrywania ust i nosa 

3. w Sekcji 3. wytyczne dotyczące przebywania na terenie szkoły w czasie 

egzaminu maturalnego. 

 

 

 

 

 

Sekcja 1.  

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu 

egzaminów 

 

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowabez 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. 
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1.3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

1) zdający 

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie 

zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, asystenci 

techniczni 

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

dezynfekcję, obsługę szatni itp. 

4) 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  

 

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

telefonów komórkowych, maskotek. 

 

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

linijki, cyrkla, kalkulatora itd. W przypadku materiałów jednorazowych, których 

zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą 

pożyczać przyborów od innych zdających. 

 
1.6. Uczniowie korzystający ze wspólnych słowników na języku polskim,  

są zobowiązani do ich korzystania tylko w wyznaczonym miejscu  

i w rękawiczkach po uprzednim zdezynfekowaniu rąk i rękawiczek (zdający jest 

zobowiązany posiadać rękawiczki we własnym zakresie).  

Po zakończeniu pracy ze słownikiem zdający jest zobowiązany zdezynfekować 

stanowisko, z którego korzystał poprzez spryskanie stolika płynem 

dezynfekującym i wytarcie jednorazowym ręcznikiem. Zużyty ręcznik należy 

wyrzucić do kosza znajdującego się przy stoliku. 

 

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

z wodą. 
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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. 

 

Sekcja 2.  

Środki bezpieczeństwa osobistego 

 

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

odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 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 najmniej1,5-

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. 
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2.4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, 

obserwatorzy, 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. 

 

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

poszczególnymi poziomami egzaminu, ze względu na konieczność 

przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc. 

 
 
 

Sekcja 3.  

Środki bezpieczeństwa dotyczące przebywania na terenie szkoły w czasie 

egzaminu maturalnego 

 

3.1. Przy wejściu do szkoły oraz przed każdą salą egzaminacyjną znajduje się płyn 

do dezynfekcji rąk. 

 

3.2. W przypadku egzaminu z języka polskiego wszyscy korzystający ze wspólnych 

słowników mają obowiązek posiadania własnych rękawiczek i dodatkowego 

dezynfekowania rąk (także w rękawiczkach) przed skorzystaniem ze słowników. 

 

3.3. Każdy zdający będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, 

telefon itp. w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym dla zdających będą 

przygotowane przezroczyste foliowe worki, w których będą mogli zostawić 

swoje rzeczy. Oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy należy zachować 

odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust  

i nosa). 

 
3.4. Wszystkich zdających przez cały czas trwania egzaminu obowiązują zasady 

bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 
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1) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi 

2) obowiązek 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) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 

przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania 

należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką 

4) konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  

po zakończonym egzaminie. 

 

3.5. Wejście na salę egzaminacyjną odbywa się w grupach w 15-minutowych 

odstępach czasowych, tj. 

1. grupa o godz. 8:00,  

2. grupa – o 8:15,  

3. grupa – o 8:30  

Kolejność nazwisk uczniów i przydział do grup zostanie podany w odrębnym 

komunikacie. 

 

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

korzystając z własnego długopisu. 

 
3.7. Losowanie numerów stolików przeprowadza PZN.  

 
3.8. 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. 

 

 
 


