
 
 

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. 

egzaminu maturalnego (EM) 

 

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

sugerujących chorobę zakaźną. 

 

2.  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. 

 
3. Zdający chorujący na alergię albo inne, niezakaźne schorzenie, którego objawami 

mogą być kaszel, katar lub łzawienie, informuje o tym dyrektora szkoły najpóźniej na 

godzinę przed rozpoczęciem egzaminu. 

 
4. Jeżeli będzie to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole 

nie będą prowadzone zajęcia edukacyjne. Dotyczy to w szczególności EM 

z przedmiotów, do których przystępują największe grupy zdających. 

 
5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin zdający przynosi własną butelkę 

z wodą. 

 
6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych 

i przyrządów.  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.  

 

7. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

1) zdający; 

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu;  

3) pracownicy administracji i obsługi; 

4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli w dniu przeprowadzania egzaminu 

odbywają się zajęcia edukacyjne; 

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

 

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

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

 

9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi maseczką lub przyłbicą 

ustami i nosem.  



 
 

 

 
10. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką 

ani przyłbicą, powinni zgłosić to  dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r., 

w celu organizacji egzaminu dla zdającego w osobnej sali. 

 
11. Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, zdający ustawiają się 

jeden za drugim w odstępie co najmniej 1,5 m;  przed wejściem dezynfekują ręce. 

 
12. Dla każdego zdającego zostanie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić 

przed egzaminem rzeczy osobiste. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za 

pozostawione drogocenne przedmioty. Oczekując na oddanie lub odbiór swoich 

rzeczy, zdający muszą zachowywać odpowiednie środki bezpieczeństwa. 

 
13. Egzamin będzie  przeprowadzany w salach lekcyjnych i gimnastycznych, w których 

ławki będą ustawione z zachowaniem co najmniej 1,5 m  w każdym kierunku 

pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. 

Wykazy zdających w poszczególnych salach zostaną zamieszczone na stronie www 

szkoły w zakładce Egzamin maturalny, na tydzień przed egzaminem. 

 
14. Członkowie zespołu nadzorującego, wszystkie czynności organizacyjne wykonują 

w rękawiczkach. 

 
15. Zdający przed wejściem do sali egzaminacyjnej: 

1) pokazują dowód tożsamości; 

2) pobierają koperty z naklejkami i sprawdzają swoje dane; 

3) składają podpis na wykazie zdających własnym długopisem. 

 

16. Losowanie numerów stolików przeprowadza przewodniczący ZN lub wyznaczony 

przez przewodniczącego członek ZN w obecności zdającego. 

 

17. Podczas wpuszczania zdających 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. 

 

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

egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej zdający ma obowiązek 

ponownie zakryć usta i nos, 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. 

 

19. Przewodniczący i członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy, podczas 

poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić 

twarz, kiedy obserwują zdających podczas egzaminu, siedząc albo stojąc, przy 

zachowaniu obowiązującego  odstępu od zdających. 

 

20. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego, mogą mieć zakryte usta 

i nos w trakcie trwania egzaminu. 

 

21. W przypadku egzaminu z języka polskiego,  zdający przed skorzystaniem ze słownika 

ma obowiązek zdezynfekować ręce. Nie ma konieczności dezynfekowania kart 

wzorów przeznaczonych na EM z matematyki, biologii, chemii i fizyka. 

 
22. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu zdający nie mogą 

opuszczać sali egzaminacyjnej nawet jeżeli zakończyli pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym. 

 

23. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy 

opuścić budynek szkoły albo oczekiwać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa na 

terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


