
INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021r. 

(PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA) 

1. Godziny stawienia się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego 

z języka polskiego PP w dniu 04.05.2021r. 

 
 
 
 
 

WEJŚCIE GŁÓWNE 

PIĘTRO GODZINA 
STAWIENIA SIĘ  

W SZKOLE 

NR SALI KLASA/-Y 

III 
 

8.00 - 8.15 309                  IV M 

II 
 

8.15 - 8.30 214 IV K 

I 
 

8.30 - 8.45 109 
S. G. 

IV A +1 IV N 

116 
 

Absolwenci + OKE 

PARTER 
 

8.45 – 9.00 6 IV N 

 

 
 
 

WEJŚCIE 
OD PRAWEJ 

STRONY SZKOŁY 

PIĘTRO GODZINA 
STAWIENIA SIĘ  

W SZKOLE 

NR SALI KLASA/-Y 

III 
 

8.00 - 8.15 310 IV B 

II 
 

8.15 - 8.30 203 
 

IV N ( komputer) 

207 S. G. 
 

Absolwenci + 2 IV C 

I 
 

8.30 - 8.45 106 IV A 

  104 
 

IV A, C, N  
dostosowania 

PARTER 
 

8.45 – 9.00        12 IV C 

 



2.  Maturzyści opuszczają sale po egzaminie według ściśle określonej procedury – piętro 

po piętrze ( III, II, I, parter),  sala po sali, pod nadzorem nauczycieli pełniących dyżur na 
korytarzach. 

 
ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PRZED, W TRAKCIE I PO EGZAMINIE 

 
 

 
Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny 
pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID 
– 19. 
 

 
Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu 
egzaminu 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, z zastrzeżeniem sytuacji 
opisanej poniżej. 
 

 
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.  
 

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

 
 
2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, 
cyrkla, kalkulatora itd.  
 

 
3. 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, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń (tj. wydzielone 
pomieszczenie, zachowanie dystansu 1,5 m, okna w pomieszczeniu powinny być 
otwarte, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne. 
 
 
4.  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos ( maseczką jedno- lub wielorazową). 
 
5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. 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  
 
6. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając 
z własnego długopisu 



 
7. 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) podchodzi do stanowiska, na którym znajdują się słowniki  

d) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej  
  
Poza tym, musi pamiętać o: 

 
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi  

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą 
zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali 
egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym  

3) 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  

 
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po 
zakończonym egzaminie 

 
5) aby wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów 
społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy 
wejściu do szkoły  
 
8.  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 
lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu 
nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).  
 
 
9. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający 

wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem 

potwierdzającym tożsamość; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu 

nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.  

 

10. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany . 

 

11. Maturzysta korzysta z własnych przyborów pomocniczych! 

 

12.  W czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać sali 

egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego 

może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej. Zdający sygnalizuje taką 



potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia na wyjście z sali pozostawia 

zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku. 

 

13. Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części pisemnej egzaminu 

maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod 

warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu 

egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu. 

 

14. Maturzyści mogą wnieść  do sali egzaminacyjnej wyłącznie przybory wymienione  

w komunikacie o przyborach, a także małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający 

przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.  

 
15. Dla zdających będzie zapewniona sale szkolne ( na każdym piętrze, z wyjątkiem III),  
w których maturzyści będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika 
albo pod zamknięciem. W salach tych będą przygotowane przezroczyste foliowe worki (tak 
aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania). Oczekując na oddanie lub odbiór 
swoich rzeczy, należy  zachowywać odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych 
osób, zakrywanie ust i nosa).  
 
 
16. Jeżeli zdający  przejawia niepokojące objawy choroby,  może zostać odizolowany  
w odrębnym pomieszczeniu, a przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć 
decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy  
przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, 
że takie rozwiązanie jest niezbędne.  
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU KOLEJNYCH 

EGZAMINÓW BĘDĄ SUKCESYWNIE PUBLIKOWANE NA STRONIE ZSGH  

W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH. 

PROSZĘ: 

-  NA BIEŻĄCO ŚLEDZIĆ STRONĘ!!! 

-CIEPŁO SIĘ UBRAĆ 

                                                - PRZYBYĆ NA EGZAMIN PUNKTUALNIE 

                                                   (zgodnie z harmonogramem) 

 

 

 

 


