
 

Organizacja Egzaminu Maturalnego                            

w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie                           

– tryb organizacji. 

1) Miasto Piastów w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdającym, przeprowadzi 

kompleksową dezynfekcję budynku Liceum przed rozpoczęciem Egzaminu 

Maturalnego w czerwcu 2020 r. 

2) W pierwszej kolejności (o najwcześniejszych godzinach) na egzamin 

wchodzą zdający, którzy: 

 korzystają z przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu 

 w przypadku EM – danego dnia przystępują do egzaminu 

zarówno o godz. 9:00, jak i o 14:00 

3) W przypadku EM zdający potwierdzają swoją obecność  

na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu. 

4) W celu bezpiecznego wchodzenia na EM będziemy przekazać zdającym z 

wyprzedzeniem (najpóźniej do 3 VI) informację o godzinie, o której powinni 

stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – różne godziny dla 

zdających z różnych sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły /do 

sali egzaminacyjnej). 

5) Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających  

o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 



a. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi 

b. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu 

bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali 

egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym 

c. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 

przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania 

należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką 

d. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  

po zakończonym egzaminie. 

6) Paczki będą odebrane od kuriera i otwierane w rękawiczkach. Po odebraniu 

paczek od kuriera będą przetarte szmatką z płynem dezynfekującym. 

7) Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze  

od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane 

zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki oraz mają 

zakryte usta i nos. 

8) Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również będą przygotowane 

z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu  

od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego 

 

9) 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. Wyjątek stanowią: 

1) EM z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań  

na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie  

z płyty CD 

2) sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie 

tworzyć przeciągów. 

 



10) 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) 

11) Dla zdającego zostanie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł 

zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon(nie przynosimy do 

szkoły).  

12) Zapewniamy bieżącą dezynfekcję toalet. 

13) Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane przed  

i po każdym egzaminie,  podobnie jak odtwarzacze płyt CD wykorzystywane 

do przeprowadzenia EM z języka obcego nowożytnego oraz kalkulatory na 

EM z matematyki, biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, chemii, 

fizyki. 

14) Na terenie szkoły wyznaczono i przygotowano pomieszczenie 

(wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący),             

w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych u nas P1. 

15) W szkole  wyznaczono i przygotowano 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(w sytuacji 

niesprzyjającej pogody na zewnątrz budynku). 

16) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu 

nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w 

danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne 

schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. 

16 . 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). 

17 Podczas matury z każdej sali egzaminacyjnej w każdym egzaminie, należy 

sporządzić plan sali egzaminacyjnej, dodatkowo wskazując odstępy 

zapewnione pomiędzy zdającymi (jeżeli – co do zasady – odstępy pomiędzy 

wszystkimi zdającymi w danej sali egzaminacyjnej są podobne, wystarczy 

wskazanie i opisanie odstępów). 

     Sporządzanie planu sali egzaminacyjnej nie dotyczy następujących sytuacji: 

- w danej sali egzaminacyjnej do egzaminu przystępuje tylko jeden zdający 

18 Materiały egzaminacyjne z dodatkowych sal można zapakować do zwykłych 

kopert (nie muszą być to foliowe koperty zwrotne), opisując je zgodnie 

z instrukcją dyrektora OKE. 

19 W przypadku EM z języków obcych nowożytnych szkoła będzie mogła w 

razie konieczności sporządzić kopię płyty z nagraniami do zadań na 

rozumienie ze słuchu. Płytę można skopiować w dniu egzaminu, nie 

wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem egzaminu. 

20 . Należy przypomnieć zdającym, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się 

między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 

komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu 

do szkoły. 

21.   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. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia  u członka zespołu 

egzaminacyjnego lub u zdającego 



Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy 

choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu 

nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, 

który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy 

choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu                           

z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób(Sala P1) 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego 

 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie  

 


