
 

Zasady postępowania w czasie egzaminu 
maturalnego 

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. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 
 

4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 
a. zdający 
b. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, inni pracownicy 

szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, 
obsługę szatni itp. 

c. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka 
konieczność. 
 

5. Zdającym nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 
telefonów komórkowych, maskotek. 
 

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, 
linijki, cyrkla, kalkulatora. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych 
zdających. Mogą posiadać przyniesioną z domu małą butelkę wody. 
 
 

7. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą 
mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między 
egzaminami. 
 

8. 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. 
 
 

9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos 
(harmonogram wejść wkrótce). 
 



10. 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. 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 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. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 

egzaminacyjnej. 
 

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

13. Wszyscy wchodzący do szkoły zobowiązani sa obligatoryjnie do 
zdezynfekowania rąk płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu. 
Płyn dezynfekujący należy również użyć przed i po skorzystaniu ze słowników. 
 
 

14. Z egzaminu można wyjść dopiero po upływie godziny od jego rozpoczęcia, a 
na  15 minut przed przewidywanym terminem jego zakończenia nie wolno już 
wychodzić z egzaminu. 
 

15.  Po zakończeniu egzaminu zdający rozchodzą się do domu, nie wolno 
gromadzić się w grupach (np. w celu omówienia egzaminu i dzielenia się 
wrażeniami z niego) 
 

 

 

 

 

 


