
PROCEDURA 

przeprowadzania egzaminu maturalnego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa                          

w związku z epidemią COVID-19                                                                                                                 

w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych                                                                                     

(maj 2021r.) 

 

1. Egzamin maturalny dla absolwentów Technikum Elektronicznego nr 3 jest 

przeprowadzany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania egzaminów 

zewnętrznych w 2021 roku przygotowanymi przez CKE, MEN oraz GIS.  

2. Dyrektor Szkoły co najmniej 2 dni przed planowanymi egzaminami przekazuje drogą 

elektroniczną do wiadomości zdających procedury postępowania podczas egzaminów 

wraz z planem wejść dla poszczególnych klas (załącznik nr 1).  

3. Na egzamin maturalny może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

4. Absolwent nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą                                 

na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną 

lub izolacją w warunkach domowych.  

5. Osoba, która przechorowała COVID-19 oraz 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. 

6. Wejście do budynku szkoły dla poszczególnych klas odbywa się zgodnie z planem,                        

w którym określono: wejścia do szkoły, godziny wejść, ciągi komunikacyjne i sale 

egzaminacyjne (załącznik nr 1). 

7. Wszystkie wejścia do budynku będą dodatkowo oznakowane zgodnie z planem 

(załącznik nr 1).  

8. Przy salach egzaminacyjnych będą wywieszone imienne listy zdających.  

9. Przed szkołą oraz salą, w której jest zaplanowany egzamin maturalny, oczekując                   

na wejście, zdający nie mogą tworzyć grup.  

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

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

11. Przed wejściem do szkoły i sali, w której organizowany jest egzamin maturalny, 

absolwent ma obowiązek zdezynfekowania rąk. Płyn i instrukcja umieszczone są przy 

wejściach do szkoły i sal.  

12. Po wejściu na teren szkoły należy bezpośrednio udać się do sali egzaminacyjnej zgodnie 

z planem wejść.  

13. W drodze na egzamin i z egzaminu maturalnego absolwent zachowuje dystans 

społeczny, tj. co najmniej 1,5 m.  

14. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie absolwenci z zakrytymi ustami i nosem 

(maseczką jedno- lub wielorazową).  

15. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. 

16. Podczas wpuszczania absolwentów do sali członek ZN musi potwierdzić tożsamość 

absolwenta na podstawie jego dowodu osobistego W celu zweryfikowania tożsamości 



zdającego CZN może poprosić o chwilowe odsłonięcie twarzy – konieczne jest 

wówczas zachowanie co najmniej 1,5 m odstępu.  

17. Podczas czynności organizacyjnych (podpisywanie listy z Hermesa) i podczas 

egzaminu maturalnego każdy absolwent korzysta z własnych przyborów 

piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Absolwenci nie mogą pożyczać 

przyborów od innych zdających. 

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

egzaminacyjnej i rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym. Po zajęciu miejsca w 

sali absolwent ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

a. podchodzi do niego członek ZN,  

b. wychodzi do toalety,  

c. podchodzi do stolika z słownikami, 

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

19. Absolwent, jeżeli uzna to za właściwe – może mieć zakryte usta i nos w trakcie trwania 

egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 

20. 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 samymi zdającymi oraz CZN wynosi 2m.  Sytuacja 

ta powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed 

terminem egzaminu. 

21. Przed skorzystaniem ze słownika podczas egzaminu z języka polskiego należy 

zdezynfekować ręce przygotowanym w tym celu środkiem dezynfekującym. 

22. W przypadku zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym przed czasem zdający 

mogą opuścić salę 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 mogą opuszczać sali.  

23. Na terenie szkoły należy bezwzględnie stosować zasady higieny: często myć ręce ciepłą 

wodą z mydłem, dezynfekować ręce, nie podawać ręki na powitanie, zachowywać 

dystans co najmniej 1,5 m, unikać dotykania oczu, nosa i ust, stosować odpowiedni 

sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

24. Po zakończeniu egzaminu maturalnego należy bezpośrednio udać się                                      

do wyznaczonego wyjścia zgodnie z planem (załącznik nr 1) i opuścić teren szkoły.  

25. Po egzaminie nie można tworzyć skupisk przed szkołą (wskazane jest, aby wrażeniami 

z egzaminu podzielić się np. telefonicznie lub za pośrednictwem komunikatorów 

społecznościowych). 

26. Absolwent na egzamin maturalny może przynieść własną małą butelkę wody mineralnej 

niegazowanej, którą stawia na podłodze przy swoim stoliku. Nie wolno natomiast 

wnosić innych napojów oraz jedzenia (z wyjątkiem osób przewlekle chorych np. na 

cukrzycę). Na terenie szkoły nie ma możliwości zakupienia posiłków.  



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

opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego 

egzaminu, zachowując dystans 1,5 m. 

28. Absolwent nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy np. książek, maskotek, 

telefonów komórkowych.  

29. W przypadku egzaminu z informatyki w przeddzień egzaminu w wyznaczonym czasie 

wg. odrębnego harmonogramu zdający w obecności administratora pracowni i CZN  

sprawdza poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin oraz 

wybranego przez siebie oprogramowania. 

30. O sytuacjach trudnych i wyjątkowych należy niezwłocznie poinformować członków 

ZN, dyrekcję lub sekretariat.  

31. W przypadku podejrzenia zarażenia COVID-19 u osób przebywających na terenie 

szkoły zostaną wszczęte odrębne procedury. 


