
 

 

 

Wytyczne dla zdającego dotyczące egzaminu maturalnego w 2020 r. 

 

Osoby przystępujące do egzaminu maturalnego w 2020r. proszone są o zapoznanie 

się z Wytycznymi dla zdającego dotyczące egzaminu maturalnego w 2020 r. 

 

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

sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Zdający, 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. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

telefonów komórkowych, maskotek. 

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, 

linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych 

zdających. 

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę 

z wodą. 

7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.  

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, muszą w czasie 

przerwy opuścić budynek szkoły ponieważ w szkole nie ma możliwości 

udostępnienia odpowiedniej przestrzeni.  

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

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

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. 
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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: 

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. 

12.  Zdający, mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie 

egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku . 

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

maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać  

z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej 

sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi 

zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. 

 

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać  

ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później  

niż do 29 maja 2020 r. 

 

14.  Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między 

poszczególnymi zakresami egzaminu, ze względu na konieczność 

przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – 

znajdujących się w nich sprzętów.   

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

przez grupę zdających z np. jednego słownika, zdający musi skorzystać  

z dozownika z płynem dezynfekcyjnym który będzie dostępny w każdej sali, w 

celu odkażenia rąk, przed skorzystaniem z danego materiału,. 
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16.  Każdy zdający, będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, 

telefon itp. w swojej dotychczasowej szafce. Podczas tych czynności wszyscy 

zobowiązani są do minimalizowania możliwości kontaktowania się z innymi 

osobami, pozostawiającymi lub odbierającymi swoje rzeczy (odległość od innych 

osób, zakrywanie ust i nosa). 

17. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salami 

egzaminacyjnymi przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

18.  W dniach 8 i 9 czerwca na egzamin o godz. 9.00, a 10 czerwca o godz. 9.00  

i 14.00, zdający będą wpuszczani/ wypuszczani na teren szkoły trzema różnymi 

wejściami: wejściem głównym, wejściem od strony basenu i wejściem 

bocznym od strony ul. Kilińskiego . 

Wejście główne – drzwi po stronie prawej absolwenci byłych klas IIIA, IIIB,  

                             drzwi po stronie lewej absolwenci byłych klas IIIC, IIIF, 

Wejście od strony basenu - absolwenci byłej klasy IIIE 

Wejście boczne od strony ul. Kilińskiego - absolwenci byłej klasy IIID  

Na pozostałe egzaminy zdający będą wpuszczani/ wypuszczani wejściem 

głównym. 

19. Zdający będą mogli wejść na teren szkoły tylko wówczas, gdy przy wejściu będzie 

obecny pracownik szkoły, który oceni poprawność zachowania przez 

wchodzącego wszystkich zasad bezpieczeństwa. 

20. Na teren szkoły można będzie wejść od godziny 7.30 na egzamin o godz. 9.00  

i 13.00 na egzamin o godz. 14.00  

21. Ze względów na zachowanie wszystkich środków bezpieczeństwa, a tym samym 

wydłużające się procedury egzaminacyjne, zdający proszeni są o przybycie do 

szkoły najpóźniej do godziny 8.30 i odpowiednio do godziny 13.30. 

22. Po wejściu do budynku szkoły zdający nie gromadzą się w jednym miejscu np. 

holu głównym, a po pozostawieniu swoich rzeczy w szafkach (jeśli to jest 

konieczne) udają się natychmiast w kierunku sali w której będą zdawali dany 

egzamin. 

23. Grafik zdających w poszczególnych salach zostanie przesłany drogą 

elektroniczną przez wychowawcę  każdej klasy najpóźniej na tydzień przed 

rozpoczęciem egzaminów. 

24. Na egzamin w dużej sali gimnastycznej zdający będą wpuszczani czterema 

wejściami: przy sali 1A, przy sali 1B oraz dwoma od strony biblioteki, według list 
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przygotowanych przez OKE (informację na której liście znajduje się zdający, 

uzyska on indywidualnie w odpowiednim czasie)  

25. Po zakończeniu egzaminu zdający natychmiast opuszczają szkołę (tym samym 

wejściem, którym wchodzili) i nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin. 

Wrażeniami po egzaminie mogą dzielić się między sobą wykorzystując media   

społecznościowe, komunikatory, telefony itp. 

26. W przypadku gdy godziny rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających 

będą w np. 15 -, 20-minutowych odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 

2. grupa – o 9:20, 3. grupa – o 9:40),  żaden zdający nie opuszcza sali 

egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia 

egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin 

rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności 

zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi) 

27.  Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, 

korzystając z własnego długopisu. 

28.  Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę 

z arkuszem) 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 opuszczają sali egzaminacyjnej.  

29. W przypadku EM z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza,  

w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie 

zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie  

to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka 

zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Czas wykonania tej czynności należy 

wyznaczyć dla każdego zdającego, tak aby zminimalizować możliwość kontaktu 

pomiędzy zdającymi. Jeżeli podczas sprawdzania poprawności działania sprzętu 

konieczna będzie komunikacja zdającego z administratorem pracowni albo z 

członkiem zespołu nadzorującego, wszystkie osoby powinny mieć zakryte usta i 

nos. Sprzęt należy zdezynfekować po sprawdzeniu sprzętu przez każdego 

zdającego, jeżeli sprawdzenie nie odbywało się w rękawiczkach. 
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30. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowany 

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 

2 m odległości od innych osób. 

     O zaistniałej sytuacji, niezwłocznie powiadamiani są rodzice/prawni opiekunowie 

     ucznia, w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz właściwa powiatowa stacja  

     sanitarno-epidemiologiczna, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – 

     także pogotowie ratunkowe.  

     W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa  

     medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym,  

     pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej. 

   

Informacje dodatkowe 

1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających 

przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub 

przedmiotów w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, 

na udokumentowany* wniosek absolwenta lub jego rodziców (załącznik 6.), 

może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu 

maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym  

(w lipcu 2020 r.).   

 

*zwolnienie lekarskie, protokół policyjny, zaświadczenie wystawione 

przez odpowiedni organ itp. 

 

2.  Wniosek, o którym mowa w pkt 1., absolwent lub jego rodzice składają do 

dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, 

nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z 

danego przedmiotu.  

 

 

 

http://traugutt.net/lo/19_20/Zalacznik6.pdf

