WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA W 2020r.
EGZAMINU MATURALNEGO
Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli:
przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo
sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
UWAGA:
Jeśli zdający w dniu egzaminu będzie chory, to musi dostarczyć (sam lub jego rodzice) w
tym samym dniu zaświadczenie lekarskie oraz wypełnić zał. 6 – wniosek o przystąpienie
do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.
Gdy absolwent przebywa lub będzie przebywał na kwarantannie lub w izolacji domowej,
to proszony jest o jak najszybszy, telefoniczny kontakt z dyrekcją szkoły.
Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji,
kiedy zdający wymaga pomocy np.: w poruszaniu się.
Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek itp.
Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki,
cyrkla, kalkulatora itd.
Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
Szkoła nie zapewnia wody pitnej.
Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
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.
Spożycie własnego posiłku podczas przerwy będzie możliwe w świetlicy.
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, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
UWAGA!!!
Przerwę pomiędzy egzaminami można będzie spędzić w świetlicy lub przy sprzyjającej
pogodzie, na ławkach przed szkołą.

Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte ustna i nos.
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.
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).
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 ustna 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.

Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu,
nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą
nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystępują do
egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.
UWAGA
Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa,
powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020r.
Zdający, którzy chorują na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być
kaszel, katar lub łzawienie powinni jak najszybciej poinformować o tym fakcie dyrekcję
szkoły. – musimy posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować powyższych objawów w
przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.

UWAGA!!!
Powyższa sytuacja, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29
maja 2020r.

1. Przy wejściu do szkoły będzie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk, z którego muszą
korzystać wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
2. W przypadku egzaminu z języka polskiego, podczas którego dozwolone jest
korzystanie przez grupę zdających np.: z jednego słownika obok słowników będzie
ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym, którego zdający muszą użyć przed
skorzystaniem z materiałów pomocniczych.
3. Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na
korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod
warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz członkami
zespołu nadzorującego.
4. Ławki należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi był zachowany co
najmniej 1,5 metrowy odstęp w każdym kierunku.
5. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali.
6. Członkowie zespołów nadzorujących:
 w trakcie czynności organizacyjnych oraz podczas gdy zdający rozwiązują zadania
zobowiązani są zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki;
 rozdają arkusze zdającym w rękawiczkach oraz mają zakryte ustna i nos;
 powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali
egzaminacyjnej;
 mogą nadzorować pracę zdających w pozycji stojącej.
7. 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. egzamin maturalny z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze
słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyt CD;
2. sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.
Dla każdego zdającego będzie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić
rzeczy osobiste.
UWAGA!!!
Rzeczy osobiste trzeba będzie zostawić w szatni.
Obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

1. zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi;
2. obowiązek 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. niedotykanie dłońmi okolic tworzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie
higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos
zgiętym łokciem lub chusteczką;
4. konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po
zakończonym egzaminie.
Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną
przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
UWAGA!!!
Dyrektor szkoły ustali i poinformuje z kilkudniowym wyprzedzeniem np.:
1. godzinie, o której zdający powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu
(mogą to być różne godziny dla zdających);
2. wejście, którym mają wejść zdający do sali egzaminacyjnej;
3. procedurę wyjścia z sal po egzaminie itp.
Dlatego ważne jest abyście na bieżąco odczytywali wiadomości przekazywane przez
dyrekcję za pomocą dziennika elektronicznego.
Bardzo prosimy, abyście wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą
z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie.
Unikajcie spotkań w grupie, np.: przy wejściu do szkoły.
Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie,
korzystając z własnego długopisu.
1. 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.
2. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający
skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali
egzaminacyjnej.
A. W przypadku egzaminu maturalnego z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający
sprawdza w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie
zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania.
B. Czas wykonania tej czynności będzie wyznaczony dla każdego zdającego oddzielnie,
tak aby zminimalizować możliwość kontaktu pomiędzy zdającymi.

C. Jeśli 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.
UWAGA!!!
Zdający zostaną poinformowani o wyznaczonej godzinie.

Jeżeli zdający podczas egzaminu będzie przejawiał niepokojące objawy
choroby, wówczas egzamin zdającego będzie niezwłocznie przerwany
a zdający zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu.
W takiej sytuacji przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o
przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do
danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie
rozwiązanie jest niezbędne.

W razie pytań i wątpliwości
oraz w przypadku wystąpienia sytuacji trudnych
prosimy o pilny kontakt z dyrektorem szkoły.
Centralna Komisja Egzaminacyjna
cke.edu.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
oke.waw.pl

