
Zasady postępowania przed, w trakcie i po egzaminie maturalnym 

1. Przed wejściem do szkoły o wyznaczonej godzinie zdający czekają w kolejce zachowując 

wymagane 1,5 m odstępy zasłaniając usta i nos maseczką lub innym dozwolonym 

przedmiotem (np. przyłbicą) (szczegółowe informacje będą na stronie szkoły). 

2. Zdający do szkoły wchodzą wyznaczonym wejściem (szczegółowe informacje będą na stronie 

szkoły), niezwłocznie po wejściu do szkoły dezynfekują ręce płynem dezynfekującym 

(ewentualne rękawice również), nie zdejmują maseczek. Na teren szkoły wolno wnieść tylko 

materiały i przybory określone w rozporządzeniu (na każdy egzamin długopis piszący na 

czarno – najlepiej kilka). Przyborów nie wolno pożyczać od innych zdających. 

3. Uczniowie podchodzą do wyznaczonej sali (szczegółowe informacje będą na stronie szkoły i 

w sekretariacie szkoły -telefonicznie) okazując dowód tożsamości. Na prośbę egzaminatora 

odsłaniają na chwilę twarz celem potwierdzenia tożsamości. Podczas zdejmowania maski 

wymagany jest odstęp 1,5m. 

4. Po potwierdzeniu tożsamości składają własnym długopisem podpis na liście obecności, 

odbierają karty z naklejkami, losują numer stolika i zajmują wylosowane miejsce. Czekają w 

maseczkach na zajęcie miejsc przez wszystkich zdających. 

5. Po zajęciu miejsc przez wszystkich, zdający zdejmują maseczki. Wyznaczone osoby spośród 

zdających udają się z nauczycielem po arkusze egzaminacyjne i inne wymagane materiały.     

W tym czasie można udać się jeszcze do toalety zachowując odpowiednie zasady 

bezpieczeństwa. 

6. Po przyniesieniu arkuszy przewodniczący przypomina zasady pracy z arkuszem 

a. O pracy samodzielnej 

b. O właściwym zachowaniu i zasadach postępowania w różnych sytuacjach 

7. O wyznaczonej godzinie członkowie komisji rozdają uczniom arkusze egzaminacyjne. Zdający 

sprawdzają, czy otrzymali właściwy arkusz (czy to jest arkusz na właściwy przedmiot i poziom 

egzaminu) bez otwierania i czytają instrukcje z pierwszej strony.  

8. Jeżeli zdający otrzymali właściwy arkusz przystępują  do jego sprawdzenia (do tego momentu 

możliwa jest jeszcze wymiana arkusza błędnego, niepełnego lub nieczytelnego, po 

zakodowaniu takiej możliwości już nie ma) i zakodowania (wpisują Kod ucznia – np. A05 – jest 

na liście obecnych i naklejce z kodem– proszę sprawdzić, pesel i naklejają naklejkę w 

wyznaczonych miejscach – zgodnie z instrukcją z pierwszej strony). 

9. Po ogłoszeniu rozpoczęcia pracy z arkuszem, zdający rozwiązują zadania, a przewodniczący 

zapisuje w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i przewidywany czas zakończenia egzaminu 

dla wszystkich zdających, zapisuje również przewidywany czas zakończenia egzaminu dla 

osób z wydłużonym czasem pracy. 

10. W trakcie egzaminu z języka polskiego istnieje możliwość skorzystania ze słowników. Po 

zgłoszeniu potrzeby skorzystania ze słownika zdający zakłada maseczkę, którą zdejmuje 

dopiero po powrocie na swoje miejsce. Przed i po skorzystaniu ze słownika zdający 

dezynfekuje ręce. 

11. Zdający, który zakończył pisanie egzaminu może opuścić salę dopiero po upływie 1 godziny 

od rozpoczęcia egzaminu.  

12. Gdy do końca przewidywanego czasu zakończenia egzaminu pozostanie 15 minut 

przewodniczący informuje o tym zdających. Od tego momentu do zakończenia egzaminu nie 

wolno opuszczać sali. 

13. Po upłynięciu czasu przewidzianego na pisanie egzaminu zdający zamykają arkusz 

egzaminacyjny i czekają na polecenia członków komisji. 



14. Gdy zdający będą mogli opuścić salę zakładają maseczki i udają się na zewnątrz szkoły 

wyznaczonym wyjściem zachowując bezpieczne odległości. Osoby, które piszą jeszcze jeden 

egzamin tego samego dnia mogą przebywać w szkole, zachowując zasady bezpieczeństwa. 

Nie wolno chodzić po szkole. W czasie przerwy między egzaminami nie wolno przebywać w 

Sali egzaminacyjnej. Pozostali udają się niezwłocznie do domu. Nie wolno gromadzić się 

przed i w pobliżu szkoły. 

15. Opuszczając budynek szkoły należy zdezynfekować ręce. 

16. W czasie egzaminu uczniowie mogą skorzystać z wyznaczonej toalety. Przed i po skorzystaniu 

z toalety należy zdezynfekować/umyć ręce. Z toalety korzystamy w maseczkach. 

 


