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Aneks do Wewnątrzszkolnej Instrukcji Maturalnej I LO im. KEN w Stalowej Woli. 

Procedury organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu maturalnego 

z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa przeprowadzenia egzaminu 

w dobie pandemii COVID 19. 

 

I. Przed egzaminem. 

1. Zadający zapoznają się z niniejszą instrukcją i bezwzględnie się do niej stosują. 

2. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdrowy absolwent szkoły.  

3. 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. 

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

telefonów komórkowych, maskotek (wnoszenie wszelkich rzeczy wymagających 

pozostawienia ich w osobnych pomieszczeniach szkoły powinno być 

zminimalizowane). 

5. Zdający poruszając się dokładnie opisanymi drogami w załączniku nr 1, przed 

egzaminem, muszą pozostawić rzeczy, których nie będą mogli wnieść na salę 

egzaminacyjną we wskazanych pomieszczeniach pełniących funkcję szatni,  

6. Niezależnie od pogody należy pamiętać o ubraniu ciepłego okrycia wierzchniego, 

(marynarki swetra itp.).gdyż ze względu na obowiązek wietrzenia pomieszczeń 

temperatura odczuwalna w sali/salach egzaminacyjnych może być niska. 

7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający muszą 

zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos 

maseczką Każdy zdający porusza się na terenie szkoły wyłącznie według 

opisanych w załączniku nr 1 zasad. Wchodzi i wychodzi wyłącznie tymi drzwiami, 

które zostały opisane w załączniku nr 1.  

8. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych (zaświadczenie lekarskie) nie mogą 

zakrywać ust i nosa maseczką w przestrzeni publicznej, mogą przystąpić do 

egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji zaświadczenie 

lekarskie muszą dostarczyć do dyrekcji szkoły. 
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9. Przed wejściem na egzamin zdający dezynfekuje dłonie, płynami 

dezynfekującymi, przygotowanymi w tym celu przez szkołę.  

10. Zdający, którzy cierpią na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą 

być kaszel, katar lub łzawienie muszą do dnia rozpoczęcia egzaminu 

poinformować o tym fakcie dyrekcję szkoły. Wiedza ta pozwoli nie interpretować 

w/w objawów, jako objawów „niepokojących”. 

11.  Przed wejściem na egzamin nie wolno gromadzić się zdającym w grupach. 

12. W przeddzień egzaminu z informatyki zdający egzamin z informatyki, w czasie 

wyznaczonym przez dyrektora, w ciągu jednej godziny sprawdza poprawność 

działania komputera na którym będzie zdawał egzamin oraz wybrany przez siebie 

oprogramowania. Sprawdzanie odbywa się w obecności administratora pracowni. 

 

II. Podczas egzaminu 

13. Na teren szkoły, nie mogą wchodzić żadne osoby towarzyszące zdającym. 

14. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

1) zdający 

2) członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, osoby wyznaczone do 

przygotowania i obsługi sprzętu informatycznego 

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

dezynfekcję, obsługę szatni itp. 

4) pracownik gabinetu profilaktyki prozdrowotnej 

15. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnego długopisu (lub pióro) z czarnym 

tuszem (atramentem), linijki, cyrkla, kalkulatora (kalkulatory nie są wzorem lat 

ubiegłych dostarczane wcześniej do sekretariatu). Należy pamiętać aby kalkulator 

był tzw. kalkulatorem prostym. Poprawność kalkulatora zostanie sprawdzona w 

momencie wejścia na salę egzaminacyjną. W przypadku gdy kalkulator zostanie 

zakwestionowany przez zespół nadzorujący, zdający nie będzie mógł z niego 

skorzystać. Zdający nie mogą pożyczać pomiędzy sobą długopisów (piór) i innych 

przyborów. 

16. Każdy zdający wchodzi na salę wyłącznie wejściem wskazanym w załączniku nr 

1. Przy każdym wejściu będą dwa stanowiska do weryfikacji tożsamości, każdy 

zdający w załączniku nr 1 znajdzie informacje do którego stanowiska podchodzi. 

Do momentu sprawdzenia tożsamości, podpisania oświadczenia, listy obecności, 
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otrzymania kodów kreskowych zdający pozostaje w maseczce zakrywającej usta i 

nos. 

17. Podczas wpuszczania maturzystów 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). 

18. Przy wejściu na salę egzaminacyjną zdający podpisze oświadczenie 

o następującej treści:  

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA COVID 19. 

a) W okresie ostatnich 14 dni nie miałam/ nie miałem świadomego kontaktu 

z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem COVID 19. 

b) Nie pozostaję w kwarantannie nałożonej na mnie przez Inspekcję Sanitarną 

c) Nie występują u mnie poniższe objawy: 

- gorączka powyżej 38⁰C 

-kaszel 

-uczucie duszności-trudności w nabraniu powietrza  

Oświadczam własnoręcznym podpisem, że podane przeze mnie dane są zgodne                         

z prawdą.* 

19. Losowania miejsca na sali dokonuje w imieniu zdającego wyznaczony członek 

zespołu nadzorującego wyciągając w obecności zdającego numer stolika 

z koperty. 

20.  Po wylosowaniu numeru stolika, zdający zajmuje przy nim miejsce. Do momentu 

rozpoczęcia egzaminu nie może stać, chodzić po sali, rozmawiać z innymi 

zdającymi.  

21. Po zajęciu miejsca zdający może odkryć usta i nos. 

22. Usta i nos muszą być zakryte, podczas  

   1)  rozdawania arkuszy,  

2) Podchodzenia członka zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na 

zadane przez niego pytanie, 

3) sprawdzania kodowania arkusza przez nauczyciela członka zespołu 

nadzorującego, 

4) wychodzenia do toalety, 

5) zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym i wyjścia z sali 

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

egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.  

24. Szkoła zapewnia każdemu zdającemu, na odpowiednich egzaminach, tablice 

matematyczne i tablice wzorów chemiczno-biologiczno-fizycznych. 

25. Uczeń, który na egzaminie z j. polskiego będzie chciał skorzystać ze Słownika 

Języka Polskiego lub  Słownika Wyrazów Obcych, sygnalizuje taką chęć 

członkom zespołu nadzorującego poprzez podniesienie ręki. Ubiera maseczkę 

i za zgodą członka zespołu nadzorującego podchodzi do wyznaczonego miejsca, 

gdzie przygotowane są w/w słowniki. Przed skorzystaniem z w/w pomocy zdający 

zakłada jednorazowe rękawiczki jednorazowe zapewnione przez szkołę. 

Rękawiczki będą umiejscowione obok słowników. Korzysta z płynu do dezynfekcji 

rąk przygotowanego przez szkołę. Po zakończeniu pracy ze słownikami, ściąga 

rękawiczki i wyrzuca do kosza, po czym wraca na swoje miejsce i kontynuuje 

prace z arkuszem. 

26. Na egzaminie maturzysta może mieć własną (małą) butelkę z wodą.  

27. 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 zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej (nawet jeżeli zdający 

skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym). 

28. Zdający opuszcza sale egzaminacyjną tymi samymi drzwiami, którymi wchodził. 

Opuszczając sale zakłada maseczkę/ przyłbicę, zachowuje dystans co najmniej  

1, 5 m od innych zdających. 

 

III. Po egzaminie 

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

zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami 

w wyznaczonych przez szkołę miejscach. 

30.  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 takim przypadku należy 

zachować odpowiedni dystans społeczny. Osoby zarówno opuszczające szkołę 
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jak i pozostające w niej przemieszczają się po szczegółowo wyznaczonych 

drogach i wyjściach w załączniku nr 1. 

31.  Po wyjściu z egzaminu nie wolno gromadzić się zdającym w grupach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeo, który w dniu egzaminu z powodu choroby lub sytuacji traumatycznej nie może w czerwcu 
przystąpić do egzaminu, może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym7-12 czerwca, jednak 
nie w szkole macierzystej.  

 


