
Matura 2020 

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa podczas egzaminu. 

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

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  
 

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.  
Egzaminy w sesji dodatkowej odbywają się w lipcu. 
 

3. Nie powinniście wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 
telefonów komórkowych, maskotek itp. Ewentualne rzeczy osobiste będziecie 
mogli zostawić w waszych szafkach. Należy wziąć ze sobą klucze. Do sal nie 
wolno wnosić żadnych przedmiotów poza małą butelką wody mineralnej. 

 

4. Do budynku szkoły wchodzicie w dwóch turach:  

 o godz. 8.15/ 13.15 (piszący w salach: 1, 18, 22, 24, 30, 31), 

 o godz. 8.40/ 13.40 (piszący w salach: 3, 4, 12, 17, 19, 21, 23). 

 

5. Wchodzicie dwoma wejściami o wyznaczonych wyżej godzinach: 

 wejściem od podwórka piszący w salach: 1, 3, 4, 

 wejściem głównym wszyscy pozostali. 

Informacja dotycząca egzaminu z informatyki zostanie przesłana oddzielnie. 

 

6. Podczas wejścia obowiązuje Was absolutna dyscyplina: 

 wszyscy muszą mieć założone maseczki lub przyłbice, 

 obowiązuje zakaz kontaktowania się z innymi, 

 przed budynkiem, w budynku, w tym na klatce schodowej, na korytarzach 
należy zachować należyty odstęp minimum 1,5 metra, 

 przed wejściem należy odkazić ręce, korzystając z udostępnionego przez 
szkołę płynu do dezynfekcji, 

 należy wcześniej przygotować dokument potwierdzający tożsamość, ze 
zdjęciem, 



 po podpisaniu list, własnym długopisem, i wylosowaniu dla was przez 
przewodniczącego miejsca, należy je zająć, nie zatrzymując się przy innych, 

 maseczki możecie ściągnąć, gdy wszyscy zajmą miejsca, 

 nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,  

 należy przestrzegać higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania 
należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką; 

Chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, 
katar lub łzawienie muszą to obowiązkowo zgłosić członkom zespołu 
nadzorującego, aby nie interpretowali takich objawów w przypadku danego 
zdającego jako objawów „niepokojących”.  

 

Gdyby ktoś miał problem z oddychaniem w maseczce, proszę zabezpieczyć 
sobie przyłbicę lub zgłosić osobie pilnującej, że macie problem, by umożliwiła 
wam wcześniejsze wejście do sali.  

 

7. 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).  

 

8. Korzystacie z następujących toalet: 

 sale 1, 4, 3 – toaleta na parterze, 

 sale 12, 13 – toaleta nauczycielska, 

 sale 17, 18 ,19 – toaleta dla dziewcząt, 

 sale 21, 22, 23, 24 – toaleta na 2 piętrze, 

 sale 36, 37, 38 – toaleta dla informatyków na 3 piętrze, 

 sale 30, 31, 32, 33, 34 – toaleta uczniowska na 3 piętrze. 

 

Przypominam, że podczas egzaminów raczej nie powinno się wychodzić do 
toalety. 

 

9. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, 
linijki, cyrkla z długopisem, kalkulatora itd. Pamiętajcie o ich przyniesieniu. 
Kalkulatory mają być proste! 



 

10. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej  - w trakcie egzaminu – macie 
obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

 

 podchodzi do was nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez was 
pytanie, 

 wychodzicie do toalety, 

 kończycie pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzicie z sali 
egzaminacyjnej. 

11. Każdy z was – jeżeli uzna to za właściwe – może mieć zakryte usta i nos 
w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 
 

12. W przypadku korzystania ze słownika na języku polskim należy obowiązkowo 
zdezynfekować ręce przed jego użyciem. 
 

13. Możecie opuścić na stałe salę egzaminacyjną jeżeli zakończyliście pracę 
z arkuszem najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas 
zakończenia egzaminu. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem 
egzaminu, nawet jeżeli ukończycie pracę z arkuszem egzaminacyjnym, 
musicie poczekać do końca.   
 

14. Sale będziecie opuszczać w określonej kolejności i również dwoma wyjściami. 
 

15. Absolutnie nie wolno gromadzić się przed szkołą oraz przed salą 
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 
 
Informację, kto zdaje w której sali otrzymacie ode mnie wcześniej. Ponieważ 
zdajecie różnie, proszę przed każdym egzaminem to sprawdzić. 
 

16. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną 
butelkę z wodą i postawić ją przy nodze stolika. Wszystkie automaty i pitniki 
na terenie szkoły są nieczynne. 

 
17. 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 
w wyznaczonych salach nr 2 i 7, pamiętając o  zachowaniu  odpowiednich 
odstępów.  
 

18. 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, pod warunkiem, ze zachowają 
odpowiednią odległość.  
 

19. Gabinet pielęgniarki jest przeznaczony na ewentualne odizolowanie osoby, 
u której stwierdzono by objawy chorobowe. 
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