
 

 

 

 

Procedura przeprowadzania egzaminu maturalnego w maju 2021 r.  

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu 

1. W dniu egzaminu. 

 

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

sugerujących chorobę zakaźną. 

 

1.2.  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. 

 

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający 

wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

 

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

komórkowych, maskotek. 

 

1.5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, 

kalkulatora prostego. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

 

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

 

1.7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.  

 
2. Środki bezpieczeństwa. 

 

2.1. Czekając na wejście do szkoły – zgodnie z harmonogramem wejść - Załącznik nr 1, zdający 

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

 

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- 

lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. 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). 

 

2.3. 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,  

2) wychodzi do toalety 

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

 

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

nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 

 

2.5. Zdający z problemami astmatyczno-alergicznymi (kaszel, katar, duszności itp.), które mogą 

nasilić się podczas egzaminu przynosi w dniu egzaminu oświadczenie o problemach 

zdrowotnych. Informacja ma charakter dobrowolny, jednak przy braku takiego oświadczenia 

w przypadku zaobserwowania przez Przewodniczącego ZN niepokojących objawów, które 

mogą świadczyć o zakażeniu COVID-19 egzamin może być przerwany.  

Oświadczenie po wejściu do sali zdający przekazuje przewodniczącemu ZN.   

 
2.6. Przed wejściem do szkoły należy obligatoryjnie zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji 

znajdującym się przy drzwiach. 

 

2.7. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.  

 

2.8. W przypadku korzystania przez grupę zdających z jednego słownika, przed korzystaniem 

z niego należy zdezynfekować ręce płyn umieszczonym obok. 

 

2.9. Ławki w sali egzaminacyjnej ustawione są  w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi 

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

 
2.10. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą 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. 

 

2.11. Sale egzaminacyjne będą wietrzone 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. 

 

2.12. W przypadku podejrzenia u zdającego objawów COVID-19 stosuje się odrębną procedurę – 

„Szczegółowe rozwiązania organizacyjne związane z przeprowadzaniem egzaminu w przypadku 

konieczności odizolowania zdającego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu” – 

załącznik nr 2 

 

2.13. Dla każdego zdającego zapewnione będzie  miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy 

osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.  

 

3. Wejście do szkoły i sali egzaminacyjnej 

 

3.1. Wchodząc do szkoły należy obligatoryjnie zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy 

drzwiach i posiadać osłonięte usta i nos. 

 

3.2. Rzeczy osobiste zdający umieszczają w wyznaczonym miejscu. 

 
3.3. Zdający po zostawieniu rzeczy osobistych bezzwłocznie udaje się pod salę egzaminacyjną. – 

załącznik nr 3 

 

3.4. Po wylosowaniu miejsca egzaminacyjnego przez Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego 

i podpisaniu listy obecności zdający zajmuje swoje miejsce i może zdjąć maseczkę.  

 
3.5. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek 

ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

1. podchodzi do niego nauczyciel,  

2. wychodzi do toalety 

3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej 

 



 

3.6. Arkusze są rozdawane zdającym przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają 

zakryte usta i nos. 

 

4. Podczas egzaminu. 

 

4.1. Podczas trwania egzaminu należy pamiętać o: 

1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi 

2. 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 

3. niedotykaniu 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 

4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  

po zakończonym egzaminie. 

 

4.2. W przypadku korzystanie przez grupę zdających z jednego słownika, obok będzie 

znajdować się dozownik z płynem dezynfekcyjnym z którego należy skorzystać przed 

skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego. 

 

4.3. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) 

najwcześniej o godzinie 10.00 (15.00 – sesja popołudniowa), i  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. Zdający opuszczać będą 

sale według harmonogramu wyjść – załącznik nr 4 

 

4.4. Zdający, po egzaminie odbiera swoje rzeczy osobiste i opuszcza teren szkoły udając się 

do domu.  

 
4.5. Zakazuje się zgrupowań pod szkołą.  

 


