
 
Moi Drodzy, oto zasady bezpieczeństwa podczas egzaminów zawodowych i maturalnych, 
które będą Was obowiązywały: 

 

1. 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. 

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

telefonów komórkowych, maskotek, plecaków, toreb, itp. 

3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, 

cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów 

piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich 

dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, 

dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych 

zdających. 

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

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

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

6. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, 

obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie 

egzaminu – bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

7. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu 

egzaminu nie może przyjść na egzamin, gdy został nałożony na niego obowiązek 

kwarantanny lub izolacji domowej. 

8. 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 pod warunkiem uzyskania 

przez tę osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 

wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej z 

tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej. 

9. 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, 

kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

10. 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, jeżeli uznają to za właściwe, mogą 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). 



12. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się na wykazie, 

korzystając z własnego długopisu. 

13. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) 

po upływie co najmniej godziny od rozpoczęcia a 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. 

14. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu 

nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego 

zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły), który zapewnia odizolowanie zdającego 

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m 

odległości od innych osób. 

15. Jeżeli zdający choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być 

kaszel, katar lub łzawienie musi poinformować dyrektora szkoły oraz dostarczyć 

odpowiednie zaświadczenie lekarskie, potwierdzające taką chorobę lub schorzenie. 

Jeżeli zdający nie poinformuje dyrektora szkoły i nie dostarczy zaświadczenia 

lekarskiego ww. objawy potraktowane będą jako niepokojące i zdający nie zostanie 

dopuszczony do egzaminu. Jeśli objawy pojawią się w trakcie egzaminu, zdający 

zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu i poddany procedurom zgodnym z 

wytycznymi GIS. Egzamin dla takiego zdającego zostanie przerwany. 

16. Zdający powinni unikać tworzenia grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną 

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Należy zachować odległość 

ok. 2 m. 

21. W zależności od miejsca (sala) przystąpienia do egzaminu, będą wyznaczone 

odpowiednie miejsca, w których zdający będą mogli pozostawić swoje rzeczy na czas 

egzaminu. Informacja będzie przekazana w odpowiednim czasie. 

22. Dla każdej klasy przystępującej do egzaminu zostanie wyznaczony osobny czas 

wchodzenia do budynku. Informacja będzie przekazana w odpowiednim czasie. 

 

 

OCZYWIŚCIE – adekwatnie co do sytuacji – 
 

obowiązuje strój galowy! 
 
 
 
 
Powyższe zasady mogą ulec zmianie, będziemy o nich informować na stronie internetowej 

szkoły i przez e-dziennik. 

 

Dziękując za uwagę, życzę powodzenia. 
 
 
Z wyrazami szacunku 
 
Paweł Ptak 


