
 

 

Organizacja egzaminu maturalnego                                       

w Liceum Ogólnokształcącym                                                  

z Oddziałami Dwujęzycznymi                                              

im. A. Mickiewicza w Piastowie                                              

w dniach : 08 - 29 VI 2020 r. 

I. Zasady ogólne: 

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. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

1) zdający 

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie 

zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, inni 

pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję, obsługę szatni itp. 



3) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka 

konieczność. 

4. Szkoła zapewnia kalkulatory rezerwowych dla zdających, które 

wcześniej poddano odpowiedniej dezynfekcji.  

5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną 

butelkę z wodą. 

6. 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). 

7. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu 

nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące                                    

w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu 

niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się 

po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić 

twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy 

zachowaniu niezbędnego odstępu. 

 

 

II. Wytyczne do bezpiecznej organizacji egzaminów dla maturzystów. 

 

1. Należy unikać gromadzenia się większych grup przed budynkiem szkoły.  

2. Harmonogram wchodzenia uczniów do budynku szkoły będzie podany na 

stronie internetowej szkoły (http://www.lopiastow.pl/matura/ )najpóźniej 

3 czerwca 2020 r. 

3. Po wejściu na teren szkoły należy zachować co najmniej 1,5 –metrowy 

odstęp od innych, zdezynfekować ręce przygotowanym środkiem 

dezynfekującym. 



8. Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce lub przyłbicy, zdjąć je 

można dopiero w sali egzaminacyjnej po zajęciu wylosowanego miejsca 

w trakcie pisania egzaminu.  

4. Maturzysta ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos kiedy: 

podchodzi do niego członek komisji, aby odpowiedzieć na zadane pytanie 

● wychodzi do toalety 

● kończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali 

5. Sytuacja,  w której zdający egzamin ze względów zdrowotnych nie może 

zakrywać ust i nosa, powinna być zgłoszona dyrektorowi szkoły nie 

później niż do 29 maja 2020r. 

6. Na teren szkoły nie można wnosić zbędnych przedmiotów np. maskotek, 

telefonów… 

7. Na egzamin należy przynieść: 

● własne przybory piśmiennicze: czarne długopisy(minimum 2), linijka, 

cyrkiel 

● butelkę wody 

● coś do zjedzenia w przerwie między egzaminami (w przypadku 

zdawania dwóch egzaminów tego samego dnia) 

● chusteczki higieniczne 

8. Używa się jedynie własnych przyborów do pisania. Zdający nie mogą 

pożyczać przyborów od innych zdających. 

9. Przed skorzystaniem z materiałów, z których korzystają inne osoby np. ze 

słownika należy zdezynfekować ręce przygotowanym do tego celu 

środkiem dezynfekującym 

10. W przypadku pogorszenia się samopoczucia należy natychmiast 

poinformować o tym członka komisji. 

11. Osoby, które zdają danego dnia dwa egzaminy, mogą czas pomiędzy nimi 

spędzić w wyznaczonym w szkole miejscu z zachowaniem zasad 



bezpiecznego zachowania się w warunkach zagrożenia 

epidemiologicznego. 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 

 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie  

 


