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L.p. Przedmiot Sala Wejście do szkoły 
1. Język polski pp 37 

boczne prawe od strony sal 
katechetycznych 

2. Matematyka pp 37 

3. Język angielski pp 39 
4. Język rosyjski pp 38 

5. Język niemiecki pp 31 boczne lewe od strony widny 
  

UWAGA!!! 

NA EGZAMIN UCZNIOWIE ZGŁASZAJĄ SIĘ O GODZINIE 8.30 

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. 

 

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. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. 

osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli 

przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie. 



 

4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy 

np. w poruszaniu się. 

 

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek. 

 

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający 

nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Wykaz materiałów i przyborów, z których mogą korzystać zdający 

podczas egzaminu pisemnego z poszczególnych przedmiotów znajduje się poniżej.  

 

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą, którą stawiamy na podłodze przy 

stoliku egzaminacyjnym. 

 

8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz 

mają zakryte usta i nos maseczką. Zdający oczekują na wejście do szkoły przed wskazanym dla danego egzaminu i danej 

grupy wejściem.  

 

9. Przed wejściem do szkoły i sali egzaminacyjnej zdający są zobowiązani zdezynfekować ręce. Dozowniki z płynem 

dezynfekującym będą ustawione zarówno przed wejściem do szkoły jak i sali egzaminacyjnej.  

 

10. 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 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). 

 

11. 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 

 

12. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy 

stoliku. 

 

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

 

14. Losowania numeru stolika egzaminacyjnego dokonuje przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego w obecności 

zdającego.  

 

15. 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.  

 



16. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w 

przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią: 

a) EM 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. 

 

17. Sale egzaminacyjne będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu 

(jeżeli pogoda na to pozwali oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie 

komfortu zdających. 

 

18. Zarówno przed jak i po egzaminie sale egzaminacyjne, toalety i korytarze szkolne będą dezynfekowane zgodnie z 

wytycznym dotyczącymi organizacji egzaminu maturalnego. 

 

19. W przypadku egzaminu z języka polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego słownika, 

na stoliku ze słownikiem będzie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym . Zdający mają obowiązek zdezynfekowania 

rąk przed  skorzystaniem ze słownika. 

 

20. Zabrania się spotkań w grupach przed wejściem do szkoły. Prosimy zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się 

między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie.  

 

21. Jeżeli zdający 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.  

 

 


