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Procedury bezpieczeństwa sanitarnego 

dotyczące organizowania i przeprowadzania 

egzaminu maturalnego 

w czerwcu/lipcu 2020 r. 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile 

 
 

 
1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik 

szkoły) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający zobowiązani 
są do złożenia przed pierwszym egzaminem oświadczenia zdającego (załącznik nr 2). 
Brak takiego oświadczenie uniemożliwia wejście na egzamin. Wzór oświadczenia 
należy pobrać ze strony internetowej szkoły. 

 
1.2. Wszyscy zdający przystępujący do egzaminów, zobowiązani są do postępowania zgodnie 

z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów 
przygotowanymi przez CKE, MEN i GIS. Wytyczne są zamieszczone na stronie internetowej 
szkoły, OKE w Poznaniu i CKE. 

 
1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły, z wyjątkiem 

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

1.4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 
• zdający; 
• osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu; 
• inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję, obsługę szatni; 
• pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych. 
Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione. 

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

komórkowych, maskotek. 
 

1.6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych materiałów i przyborów pomocniczych 
wymienionych w komunikacie dyrektora CKE. Szkoła nie zapewnia wyżej wymienionych 
przyborów. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

 
1.7. Zdający może wnieść na salę egzaminacyjną (oprócz materiałów i przyborów ujętych 

w komunikacie dyrektora CKE): 
• środek do dezynfekcji rąk; 
• chusteczki higieniczne; 
• butelkę niegazowanej wody mineralnej - szkoła nie zapewnia wody pitnej; 
• inne rzeczy osobiste zostawia w foliowym worku w szatni (nie dotykamy rzeczy 

1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu 
egzaminów 
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osobistych zdających). 
 

1.8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy 
opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły (czytelnia) na rozpoczęcie 
kolejnego egzaminu danego dnia. 
 

1.9. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków 
zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, 
które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść 
do pracy w dniu egzaminu. 

 

2. Środki bezpieczeństwa osobistego  
 

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Zdający zostają pod opieką 
nauczycieli i stosują się do ich poleceń. 
 

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 
jedno - lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, 
które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie 
ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu 
miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. 
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). 
 

2.3. 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: 

 podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie; 

 wychodzi do toalety; 

 podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części 
praktycznej w modelu z wykonaniem; dotyczy zawodów sprzedawca i drukarz); 

 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 
 

2.4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, 
obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, podczas 
poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić 
twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu 
niezbędnego odstępu. 

 
2.5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą - jeżeli uznają to za 

właściwe - mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy 
stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują  przebieg egzaminu, siedząc albo 
stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w 
przeprowadzanie egzaminu w danej sali). 

 
2.6. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie 

egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą 
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maseczki, powinni - kiedy jest to konieczne - używać przyłbicy, która nie utrudnia 
oddychania. 
 

2.7. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między 
poszczególnymi zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia 
dezynfekcji tych miejsc oraz - jeżeli to konieczne - znajdujących się w nich sprzętów. 

 

 
3.1. Zdający wchodzą do budynku szkoły trzema wejściami: wejściem głównym, wejściem 

bocznym i wejściem od strony boiska, do budynku MDK wejściem głównym, zgodnie z 
ustalonym harmonogramem (załącznik nr 3). 
 

3.2. Na wejście do budynku albo sali egzaminacyjnej należy oczekiwać w kolejności zgodnej 
z listą alfabetyczną klasy, z zakrytymi ustami i nosem, z zachowaniem bezpiecznego 
dystansu min. 1,5 metra.  

 
3.3. Przy wejściu do szkoły będzie znajdował się płyn do dezynfekcji rąk. Po wejściu do 

budynku zdający zobowiązani są do dezynfekcji rąk. Płyn do dezynfekcji rąk będzie 
również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. 

 
3.4. Ławki w sali egzaminacyjnej ustawione są w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi 

zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. 
 

3.5. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego są przygotowane z zachowaniem co 
najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków 
zespołu nadzorującego. 

 
3.6. Sale egzaminacyjne są wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, oraz po 

egzaminie. 
 

3.7. W przypadku gdy uczeń będzie chciał zostawić swoje rzeczy osobiste np. telefon itp. 
szkoła udostępnia pomieszczenia, w których dla zdających będą przygotowane 
przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało 
otwierania). 

 
3.8. Podczas egzaminów dostępne będą tylko toalety na pierwszym piętrze. Toalety będą 

systematycznie dezynfekowane.  
 
3.9. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej są dezynfekowane przed i po każdym egzaminie. 

 
3.10. Na terenie szkoły wyznaczono salę nr 6 (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej 

i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 
stwierdzenia objawów chorobowych.  

 
 

4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu  
 

3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń 
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4.1. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku egzaminacyjnym, którego numer został dla 
niego wylosowany a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer 
w wykazie zdających dla danej sali. 
 

4.2. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od 
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również 
przez osoby, które mają założone rękawiczki oraz mają zakryte usta i nos. 
 

4.3. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących 
zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 
• zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi; 
• obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego 

z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu 
pracy z arkuszem egzaminacyjnym; 

• niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania 
higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos 
zgiętym łokciem lub chusteczką; 

• konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po 
zakończonym egzaminie. 
 

4.4. Po zakończonym egzaminie uczeń opuszcza sale tym samym wejściem, którym był 
wpuszczony. 
 

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

4.6. 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. 


