
 Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania Egzaminu Maturalnego 
w 2022 r. – opracowane za CKE, MEiN, GIS 

 

1. Na egzamin maturalny może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik 
szkoły), bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

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

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

3. 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 testu diagnostycznego (np. komputery, sprzęt medyczny)  

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

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

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

5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą 
(mała butelka), nie wolno stawiać jej na stół pracy. 

 
 

6. Osoby, które przystępują do dwóch testów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić 
budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu 
danego dnia . 

 
 

7. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte 
usta i nos podczas egzaminu maturalnego. 

 
 

8. Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po wejściu do szkoły myli ręce 
wodą z mydłem.  
 

9. Zaleca się wietrzenie sal przed i po każdym egzaminie.  
  
 

10. Ławki w sali zostaną ustawione w taki sposób, aby pomiędzy uczniami zachowany był co 
najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. 

 
 



11. Miejsca dla nauczycieli nadzorujących przebieg egzaminu maturalnego będą 
przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od uczniów oraz od 
pozostałych nauczycieli. 

 
 

12. 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 infekcji lub choroby  
zakaźnej.  

 
13. Zespół nauczycieli nadzorujących przebieg egzaminu maturalnego otrzymuje od 

dyrektora wykaz osób w danej sali, chorujących na alergię albo inne schorzenie, mogące 
wskazywać na infekcję lub chorobę zakaźną.   

 
 

14. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie maturalnym, podpisując się 
w wykazie, korzystając z własnego długopisu 

 
 

15. 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. 
 

16. Zaleca się niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 
przestrzeganie higieny kaszlu i kichania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta 
i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. 

 
 

17. Losowania numerów stolika dokonuje członek Zespołu Nadzorującego w obecności 
zdającego.  


