
EGZAMIN MATURALNY - wytyczne obowiązkowe  

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

sugerujących chorobę zakaźną.  

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.  

3. Zdający mają obowiązek zakrywania ust i nosa, do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej; UWAGA: osoby bez zakrytych ust i nosa nie będą mogły wejść na teren 

szkoły! Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek zespołu 

nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu 

zweryfikowania jego tożsamości. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie 

egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

- podchodzi do niego nauczyciel,  

- wychodzi do toalety 

- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, 

powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. 

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

odstęp (co najmniej 1,5 m). 

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

komórkowych, maskotek.  

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

cyrkla, kalkulatora itd. Szkoła nie zapewnia przyborów piśmienniczych albo 

kalkulatorów rezerwowych dla zdających. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od 

innych zdających.  

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.  

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. 

8. 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 na korytarzu - I piętro, segment III.  

9.  Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:  

 zdający  

 osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, 

obserwatorzy, egzaminatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz 

obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu.  

 inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, 

obsługę szatni itp.  

 uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z 

przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu  

 pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.  

10. Zabrania się tworzenia grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną 

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

UWAGA!  

Absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego 

przekażą do dyrektora szkoły do 22 maja informację o chęci przystąpienia do części ustnej 

egzaminu ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu w postępowaniu 

rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.  

 


