
Procedury bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące podczas organizacji 

i przeprowadzania próbnego egzaminu maturalnego. 

 
A. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu 

egzaminów. 

 
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny 

pracownik szkoły), 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: 

1) zdający; 

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, osoby wyznaczone do 

przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane                       

w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny); 

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję, obsługę szatni itp.; 

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

5. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione. 

6. W dniu egzaminu na terenie szkoły nie prowadzi się zajęć stacjonarnych. 

7. Sale, w których odbywają się egzaminy, przed egzaminem poddaje się gruntownemu 

sprzątaniu oraz dezynfekcji (usuwa się również sprzęty i wyposażenie nie dające się 

skutecznie zdezynfekować). 

8. Zdający nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. 

9. Podczas egzaminu każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, 

linijki, cyrkla, kalkulatora prostego itd. 

10. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

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

12. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. 

13. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść 

przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami. 

14. 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, w miejscu do tego wyznaczonym. 

15. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej, nauczyciel 

sprawujący pieczę nad prawidłowym przebiegiem egzaminu próbnego informuje         

o tym członka zespołu kierowniczego, który zapewnia odizolowanie zdającego            

w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych 

osób. 



. 

 
B. Środki ochrony osobistej. 

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

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

2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 

jedno- lub wielorazową). 

3. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. 

4. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej nauczyciel sprawujący pieczę 

nad prawidłowym przebiegiem egzaminu próbnego może poprosić zdającego                

o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne 

jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). 

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

egzaminacyjnej. 

6. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) 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 egzaminacyjnej. 

7. Nauczyciele sprawujący pieczę nad prawidłowym przebiegiem egzaminu próbnego, 

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

8. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy 

zachowaniu niezbędnego odstępu. 

9.  Zarówno zdający, jak i nauczyciele sprawujący pieczę nad prawidłowym przebiegiem 

egzaminu próbnego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – 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 nauczycieli sprawujących pieczę nad prawidłowym 

przebiegiem egzaminu próbnego). 



C. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, 

pomieszczeń. 

 
1. Przy wejściu do szkoły wywieszona zostanie informacja: 

1) dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania 

zakażeniu; 

2) zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno- 

epidemiologicznej; 

3) zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego; 

4) zawierającą numery telefonów do służb medycznych; 

5) zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590). 

 
2. Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie 

alkoholu, min.  60%)  oraz  zamieścić  informację  o  obligatoryjnym  korzystaniu 

z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły. 

3. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali 

egzaminacyjnej. Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej 

dezynfekcji rąk. 

4. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez 

grupę zdających z np. jednego słownika, tego samego urządzenia, obok 

materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy 

ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających           

o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału 

egzaminacyjnego/urządzenia. 

5. Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, 

na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, 

pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz 

pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. 

6. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy 

zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. 

7. Stoliki należy ustawiać zgodnie z poniższym schematem. 



 
 

8. W przypadku próbnego EM z informatyki stanowiska egzaminacyjne, w tym 

również stanowiska służące do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu przy 

komputerze, również powinny być zaaranżowane w taki sposób, aby zapewnić co 

najmniej  1,5-metrowy  odstęp  pomiędzy  zdającymi  oraz  pomiędzy  zdającymi  

i nauczycielami sprawujący pieczę nad prawidłowym przebiegiem egzaminu 

próbnego.  

9. Miejsca dla nauczycieli sprawujących pieczę nad prawidłowym przebiegiem 

egzaminu próbnego również powinny zostać przygotowane z zachowaniem co 

najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków 

zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania). 

10. W trakcie czynności organizacyjnych nauczyciele sprawujący pieczę nad 

prawidłowym przebiegiem egzaminu próbnego są zobowiązani zakrywać usta                     

i nos oraz mieć założone rękawiczki. 

11. Nauczyciele sprawujący pieczę nad prawidłowym przebiegiem egzaminu 

próbnego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali 

egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających      

w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla nauczycieli 

sprawujących pieczę nad prawidłowym przebiegiem egzaminu próbnego w taki 

sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu 

możliwości właściwego nadzoru pracy zdających. 



12. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny 

być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące               

w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. 

13. Wyjątek stanowią: 

 EM z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na 

rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie 

z płyty CD 

 Sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby 

nie tworzyć przeciągów. 

 Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi 

nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję 

klamek/uchwytów. 

14. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich 

zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na 

to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz 

po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających. 

15. Dla każdego zdającego zostaje zapewnione w szatni miejsce, w którym 

będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę itp.  

16. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed                      

i po każdym egzaminie. 

17. Dezynfekować należy również: 

 klawiatury, myszki i monitory dotykowe albo laptopy 

wykorzystywane do przeprowadzenia próbnego EM                                

z informatyki, 

 sprzęt (komputery, klawiatury, dodatkowy osprzęt, np. 

słuchawki – jeżeli zapewnia je szkoła, urządzenia rejestrujące 

dźwięk podczas egzaminu), 

 odtwarzacze płyt CD, 

 kalkulatory na próbnym EM z matematyki, biologii, geografii, 

wiedzy o społeczeństwie, chemii, fizyki. 

18. Na terenie szkoły przygotowano 3 pomieszczenia (wyposażone m.in.    

w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie 

można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. Są to: sala nr 14, 34 oraz 121. 

19. Na terenie szkoły wyznaczono stołówkę jako miejsce wyposażone        

w płyn dezynfekujący, w którym osoby przystępujące do dwóch 

egzaminów jednego dnia będą mogły, przy zachowaniu odpowiednich 

odstępów, zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między 

egzaminami, albo poczekać do rozpoczęcia popołudniowej sesji 

egzaminacyjnej. 

20. Jeżeli warunki pogodowe, na to pozwolą to przestrzeń ta jest 

wyznaczona na boisku szkolnym. 

 


