
 Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania Egzaminu Maturalnego 
2021r– opracowane za CKE, MEiN, GIS 

1. Na egzamin maturalny może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik 
szkoły), bez objawów przypominających COVID-19. 
  

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu 
maturalnego nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w 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. Podczas egzaminów maturalnych w szkole mogą przebywać wyłącznie:  
 
1) uczniowie  

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. nauczyciele, osoby 
wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia 
wykorzystywane w czasie egzaminu maturalnego  (np. komputery, sprzęt medyczny)  

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 
dezynfekcję, obsługę szatni itp.  

4) nauczyciele, jeżeli odbywają w szkole zajęcia zdalne  

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

5. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy. 
 

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, 
cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

 
7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą (mała 

butelka), nie wolno stawiać jej na stół pracy. 
 

8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków dla uczniów przystępujących 
do egzaminu maturalnego.  

 
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, w sali 6, z zachowaniem zasad ochrony zdrowia. 

 
10. Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest egzamin maturalny 

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

11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 
jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, 



z  wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany egzamin,  po zajęciu miejsc przez 
uczniów.  

 
Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i 
nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed 
terminem przystępowania do egzaminu. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje 
informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej 
dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej  -  

 
12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której 

jest przeprowadzany egzamin. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) zdający ma 
obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

 
 - podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie  
 
- wychodzi do toalety  
 
- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 
 

13.  Nauczyciele i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego, 
podczas poruszania się po sali, w której jest przeprowadzany egzamin powinni mieć 
zakryte usta i nos. Mogą odsłonić usta i nos, kiedy obserwują przebieg testu, siedząc 
albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu. Jeżeli uznają to za właściwe – mogą 
mieć zakryte usta i nos cały czas w trakcie egzaminu. 
  

14. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, 
min. 60%). Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek z niego korzystać.  

  
15. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez 

grupę zdających z np. jednego słownika, obok materiału, z którego może korzystać więcej 
niż jedna osoba, znajduje się dozownik z płynem dezynfekcyjnym z którego każdy 
zdający ma obowiązek skorzystać przed skorzystaniem z danego materiału 
egzaminacyjnego 

 
16. Ławki w sali zostaną ustawione w taki sposób, aby pomiędzy uczniami zachowany był co 

najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. 
 

17. W przypadku egzaminu maturalnego z informatyki stanowiska egzaminacyjne będą  
zaaranżowane w taki sposób, aby zapewnić co najmniej 1,5-metrowy odstęp pomiędzy 
uczniami oraz pomiędzy uczniami i nauczycielami/osobami obsługującymi sprzęt albo 
urządzenia. 

 
18. Miejsca dla nauczycieli nadzorujących przebieg egzaminu są przygotowane z 

zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od uczniów oraz od pozostałych 
nauczycieli (podczas gdy uczniowie rozwiązują zadania; w trakcie czynności 
organizacyjnych nauczyciele są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone 
rękawiczki). Nauczyciele powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po 
sali, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny; konieczne jest jednak regularne 
nadzorowanie pracy uczniów w pozycji stojącej. Miejsca dla nauczycieli zostaną 



wyznaczone w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym 
zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy uczniów. 

 
19. Dla każdego ucznia zostanie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy 

osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Dla uczniów, którzy piszą egzamin maturalny 
w sali gimnastycznej są to sale 27 i 28, dla uczniów piszących na I piętrze sala 13, na II 
piętrze sala 15.  

 
20. Na terenie szkoły sala 9 jest wyznaczona i przygotowana jako pomieszczenie 

(wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie 
można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych 
przypominających  COVID-19. 

 
21. Zespół nauczycieli nadzorujących przebieg egzaminu maturalnego otrzymuje od 

dyrektora wykaz osób w danej sali, chorujących na alergię albo inne schorzenie, 
którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.  

 
22. Ławki oraz krzesła w sali są dezynfekowane przed i po każdym egzaminie maturalnym 

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

korzystając z własnego długopisu 
 

24. Aby uniknąć tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą, w której jest 
przeprowadzany egzamin maturalny – zarówno przed tym egzaminem, jak i po jego 
zakończeniu, zdający będą wpuszczani na teren szkoły różnymi wejściami według 
harmonogramu: 
- piszący  w sali gimnastycznej oraz w salach 22 i 23 - nowe wejście od podwórka obok 
sal 27 i 28,  
- piszący w salach 12 i 16   wejście główne 
-  piszący  w salach  8, 20, 21 wejście od podwórka II  
Zdający w sali gimnastycznej przychodzą do szkoły na godz. 8.15; zdający w salach 
lekcyjnych na godz.8.30.  
W przypadku egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym (06.05 - 
czwartek)  
wejściem od podwórza I wchodzi klasa 3d o godz.8.15 (rzeczy osobiste uczniowie 
zostawiają w sali 27), klasa 3a o godz. 8.30 (rzeczy osobiste uczniowie zostawiają w sali 
28);  
wejściem głównym klasa 3c o godz.8.15 (rzeczy osobiste uczniowie zostawiają w sali 
15), klasa 3b o godz.8.30 (rzeczy osobiste uczniowie zostawiają w sali 13). 

 
 

25. Uczniowie, wrażeniami po teście powinni dzielić się między sobą z wykorzystaniem 
mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, 
np. przy wejściu do szkoły. 

 
26. 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: EM z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na 
rozumienie ze słuchu. Jeżeli drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną 
dezynfekcję klamek/uchwytów. 


