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Instrukcja na temat szczególnych rozwiązań dotyczących 

organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Zespole 

Szkół Handlowych, związanych z  zapewnieniem bezpieczeństwa 

sanitarnego. 

 

1. Zdający mają obowiązek zapoznania się z Wytycznymi dotyczących organizowania i 

przeprowadzania w2021r. egzaminów (opracowane przez CKE, MEiNoraz GIS, 

dostępne na stronie internetowej http://www.zsh.edu.pl/wp-

content/uploads/2021/04/wyciag-z-wytycznych-gis.pdf). Zalecenia te obejmują 

podstawowe wytyczne dotyczące obecności w szkole podczas egzaminu zewnętrznego i 

korzystania w jego czasie z przyborów, środków ochrony osobistej osób obecnych na 

egzaminach, organizacji pomieszczeń w czasie egzaminów, modyfikacji sposobu 

przeprowadzania egzaminów, szczególnych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa w 

niektórych sytuacjach, zasad postępowania w razie podejrzenia zakażenia w czasie 

egzaminu. 

 

2. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych kompatybilnych 

z objawami COVID-19 oraz który nie przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach 

domowych albo sama nie jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

 

3. Do szkoły mogą wejść tylko osoby z zakrytymi ustami i nosem.  

 

4. Jeżeli ze względów zdrowotnych zdający nie może zasłaniać ust i nosa maseczką, zdający 

lub jego rodzice przekazują udokumentowaną informację dyrektorowi szkoły nie później 

niż do 27 kwietnia 2021 r. Zdający przystępuje wówczas do egzaminu w oddzielnej sali 

egzaminacyjnej. 

 

5. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły,  

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

 

6. Należy zachować co najmniej 1,5 m odstępu w oczekiwaniu na wejście do szkoły albo sali 

egzaminacyjnej. 

7. Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń 

telekomunikacyjnych (m.in. telefonów, zegarków typu smartwatch), maskotek. 

 

8. Zdający korzystają z własnych przyborów piśmiennych (maturzyści zaopatrzeni są w 

długopisy z wkładem w kolorze czarnym), linijki, cyrkla, kalkulatora, zgodnie z 

komunikatem (http://www.zsh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/20200820-E8-EM-

Komunikat-o-przyborach.pdf ). Przyborów tych nie mogą sobie wzajemnie użyczać. 

Jednocześnie informujemy, że szkoła nie udostępnia przyborów,  

z wyjątkiem materiałów pomocniczych takich jak; Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne 

na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki; Wybrane wzory matematyczne, słownik 

ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny (zgodnie z komunikatem Dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 1 słownik na 25 osób, przy stanowisku będzie 

http://www.zsh.edu.pl/wp-content/uploads/2021/04/wyciag-z-wytycznych-gis.pdf
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udostępniony płyn dezynfekujący, którego należy podczas każdego korzystania ze 

słowników prawidłowo użyć). 

 

9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą 

(dopuszczalna jest butelka wody niegazowanej o pojemności mniejszej niż  

1 litr). 

10. Osoby przystępujące do dwóch egzaminów jednego dnia w czasie przerwy mają 

obowiązek opuścić budynek szkoły i oczekiwać na zewnątrz, zachowując bezpieczny 

odstęp od siebie. 

11. Zdający gromadzą się przed egzaminem na zewnątrz budynku szkoły w wyznaczonych 

miejscach i oczekują na nauczyciela odpowiedzialnego za wprowadzenie ich do 

budynku szkoły (załącznik nr 1) . Wszyscy zdający, od momentu stawienia się w 

wyznaczonym miejscu, mają obowiązek zakrywać usta i nos maseczką (jedno- lub 

wielorazową) zachowując co najmniej 1,5 m odstęp od siebie oraz nie wchodząc na pas 

drogowy.  

    I zmiana – stawia się  o godzinie 8.00 

    II zmiana –stawia się o godzinie 13.00 

 

- ustawienie zdających na egzaminy z :                                                                                                                                  

j. polskiego – poziom podstawowy,                                                                                    

matematyki- poziom podstawowy, 

 j. angielskiego- poziom podstawowy i poziom rozszerzony,                                               

geografii- poziom rozszerzony,  

według poniższego schematu: 
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- ustawienie zdających na egzamin z : j. polskiego – poziom rozszerzony, według poniższego 

schematu: 

 

- przed pozostałymi egzaminami zdający przebywają na placu przy frontowych schodach:                                         

I ZMIANA- stawia się o godz.8.30,  II ZMIANA- stawia się o godz.13.30 i oczekują na 

nauczyciela odpowiedzialnego za wprowadzenie ich do budynku szkoły. Wszyscy zdający, od 

momentu stawienia się w wyznaczonym miejscu, mają obowiązek zakrywać usta i nos 

maseczką, zachowując co najmniej 1,5 m odstęp od siebie.  

12. Zdający, którzy nie stawią się w określonym miejscu, o określonym czasie lub nie 

podporządkują się poleceniom nauczyciela, nie zostaną wpuszczeni do szkoły. 

Zdającemu, który nie będzie przestrzegał procedur niniejszej instrukcji może zostać, 

decyzją Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego, nakazane opuszczenie budynku 

szkoły. 

 

13. Jeżeli maturzysta, wbrew zaleceniom, wniesie na teren szkoły telefon lub inne 

urządzenie telekomunikacyjne, otrzyma papierową kopertę, którą podpisze (korzystając  

z własnego długopisu) i zdeponuje na oddzielnym stoliku przed salą egzaminacyjną. Za 

pozostawione sprzęty, szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

 

14. Po wejściu do szkoły każdy maturzysta ma obowiązek  zdezynfekować ręce, stoliki z 

płynem do dezynfekcji będą ustawione przy każdym wejściu do szkoły. 
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15. Absolwent po wprowadzeniu do sali egzaminacyjnej, zajmuje miejsce zgodnie  

z wylosowanym przez  przewodniczącego lub członka zespołu,  numerem stolika. Po 

zajęciu  wyznaczonego miejsca, umieszcza na brzegu stolika dowód osobisty. 

Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek podchodzi do każdego ucznia z 

wykazem zdających, na którym to maturzyści składają swój podpis, korzystając z własnego 

długopisu. 

 

16. Każdy zdający zobowiązany jest stosować obowiązujące zasady bezpieczeństwa,  

a szczególnie powstrzymanie się od dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa  

i oczu oraz o przestrzegania higieny kaszlu i oddychania. 

 

17. Podczas  czynności organizacyjnych, wszystkie osoby przebywające w sali 

egzaminacyjnej mają zakryte usta i nos, z wyjątkiem możliwości weryfikacji tożsamości 

zdających. Zdający może ściągnąć maseczkę tylko podczas przebywania na stanowisku 

egzaminacyjnym, lecz dopiero po wyrażeniu na to zgody przez przewodniczącego zespołu 

nadzorującego. Zdający może z własnej woli zasłaniać usta i nos także na stanowisku 

egzaminacyjnym, ale jest to konieczne, gdy podchodzi do niego nauczyciel, w wypadku 

wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym. 

 

18. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na których dozwolone jest korzystanie przez 

grupę zdających z np. jednego słownika, obowiązkowe jest korzystania z płynu 

dezynfekcyjnego zapewnionego przez szkołę przed skorzystaniem z danego materiału 

egzaminacyjnego oraz po skorzystaniu z tego materiału egzaminacyjnego.  

 

19. Po zakończonym egzaminie, zdający wychodzą tym samym wyjściem, którym 

wcześniej wchodzili, zachowując co najmniej 1,5m odstępy, unikając gromadzenia się po 

egzaminie celem wymiany informacji i wrażeń. 


