
WYTYCZNE DLA ZDAJĄCEGO DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA                               

I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU 2021                    

W X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DWUJĘZYCZNYM IM. LECHA 

BĄDKOWSKIEGO W GDAŃSKU 

 

Podstawa prawna: 

Wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministra Edukacji i Nauki oraz Głównego 
Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów 
zewnętrznych: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 
zawodowego oraz eksternistycznych z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

I.    Podstawowe wytyczne 

1. Na egzamin maturalny może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny 

pracownik szkoły) bez objawów chorobowych sugerujących COVID-19. 

2. Na egzamin nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobę przebywającą w 

izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w 

warunkach domowych. 

3.  Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem 

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

4. Zdający nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek.  

5. Podczas egzaminu każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, 

linijki, cyrkla, kalkulatora prostego itd.  

6. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.  

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.  

8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. 

9. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść 

przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.  

10. 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, w miejscu do tego wyznaczonym. 

II. Środki ochrony osobistej. 

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 

odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają założoną maseczkę, która zakrywa usta i nos. 

2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 

jedno- lub wielorazową). 

3. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.  

4. 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). 

5. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej.  



6. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek 

ponownie zakryć usta i nos maseczką, kiedy:  

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,  

2) wychodzi do toalety,  

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej; 

7.   Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, 

obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z 

zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali 

egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos.  

8.    Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy 

zachowaniu niezbędnego odstępu.  

9.    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 / stanowisku egzaminacyjnym (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).  

10.  Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych 

zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności 

w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych 

schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z 

niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali 

egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany 

pomiędzy zdającymi, zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 metry. 

11.  Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i 

nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed 

przystąpieniem do egzaminu. 

   12.  Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji 

egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi OKE w Gdańsku. 

 

III. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, 

pomieszczeń. 

1.   Przy wejściu do szkoły należy obligatoryjnie korzystać z płynu do dezynfekcji rąk. 

2.    W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez 

grupę zdających z np. jednego słownika, tego samego urządzenia, obok 

materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy 

bezwzględnie korzystać z płynu do dezynfekcji rąk przed skorzystaniem z danego 

materiału egzaminacyjnego/urządzenia.  

3.    Dla każdego zdającego zostaje zapewnione w wyznaczonych pomieszczeniach 

miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę itp.  



4.    Na terenie szkoły wyznaczono stołówkę jako miejsce wyposażone w płyn 

dezynfekujący, w którym osoby przystępujące do dwóch egzaminów jednego dnia 

będą mogły, przy zachowaniu odpowiednich odstępów, zjeść przyniesione przez 

siebie produkty w przerwie między egzaminami, albo poczekać do rozpoczęcia 

popołudniowej sesji egzaminacyjnej.  

5.    Jeżeli warunki pogodowe, na to pozwolą to przestrzeń ta jest wyznaczona na boisku 

szkolnym. 

IV. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu.  

1.   Zdający mają obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego 

z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu 

pracy z arkuszem egzaminacyjnym. 

2.   Zdający powinni pamiętać o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i 

oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu   i oddychania: podczas kaszlu i kichania 

należy zakryć usta i nos  chusteczką lub zgiętym łokciem, 

3.   Zdający muszą pamiętać o zachowaniu odpowiedniego dystansu od innych zdających 

po zakończonym egzaminie.  

4.    Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  

5.    Zdający na teren szkoły będą wchodzić różnymi wejściami, wg podziału na sale 

egzaminacyjne.               

6.    Zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem 

mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w 

grupie, np. przy wejściu do szkoły; 

7.   Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, 

korzystając z własnego długopisu.  

UWAGI DLA ZDAJĄCYCH: 

• Zabierz z domu: dowód osobisty, własne przybory piśmiennicze, linijki, cyrkiel, 

kalkulator itd., maseczkę, własną butelkę z wodą, sweter/marynarkę (w przypadku złej 

pogody), gdyż sale będą w czasie egzaminu wietrzone. 

•  jeżeli przystępujesz do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia weź ze sobą drugie 

śniadanie, które będziesz mógł zjeść w stołówce szkolnej podczas przerwy między 

egzaminami; 

• Pamiętaj,  nie dotykaj dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu· 

• Pamiętaj o dezynfekcji rąk, nie tylko przy wejściu do szkoły, ale także przed 

korzystaniem z pomocy dydaktycznych, z którego może korzystać więcej niż jedna 

osoba. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w każdej sali, toaletach, na korytarzach. 

Z instrukcji możesz dowiedzieć się jak prawidłowo dezynfekować ręce. 

• Po wyjściu z sali egzaminacyjnej unikaj spotkań w grupie, np. przy wyjściu ze szkoły 

- wrażeniami po egzaminie podziel się z innymi z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie. 



 


