
Procedury bezpieczeństwa podczas egzaminu maturalnego 

 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach 

Opracowane na podstawie wytycznych MEN, GIS i CKE 

 

I. Informacja dla zdających, oraz innych osób biorących udział w organizowaniu 

i przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych 

 Egzamin maturalny w sesji wiosennej odbywa się w terminach podanych przez CKE w 

komunikacie z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

 Podczas egzaminu w Centrum mogą przebywać wyłącznie: 

 zdający, 

 osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu, 

 pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję, obsługę szatni, itp. 

 pracownicy służb medycznych lub mundurowych, jeżeli wystąpi taka 

konieczność. 

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

 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. 

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

komórkowych, maskotek.  

 Dla zdających będą zapewnione miejsca, w których będzie można zostawić niezbędne 

rzeczy osobiste. Wskazane jest by zdający posiadał przezroczysty worek foliowy 

odpowiednich rozmiarów, opisany imieniem i nazwiskiem zdającego, dla 

zabezpieczenia pozostawionych rzeczy przed przypadkowym kontaktem z innymi 

osobami pozostawiającymi lub odbierającymi swoje rzeczy. 

 Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych 

(sugerowane jest przyniesienie zapasowego długopisu z czarnym tuszem). Szkoła 

zapewnia jedynie słowniki na egzamin z języka polskiego, wybrane wzory 

matematyczne na egzamin z matematyki oraz wybrane wzory i stałe fizykochemiczne 

na egzamin z biologii, chemii i fizyki. Pozostałe dopuszczone materiały i przybory 

pomocnicze wg Komunikatu dyrektora CKE zdający zapewnia sobie we własnym 

zakresie. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

 W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez 

grupę zdających z np. jednego słownika, z którego może korzystać więcej niż jedna 

osoba, zdający zobowiązani są do skorzystania z dozownika z płynem dezynfekcyjnym  

ustawionym przy stanowisku. 

 Centrum nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę 

z wodą. 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200515%20Przeprowadzanie%20egzamin%C3%B3w%20COVID%20Wytyczne_WO.pdf
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200520%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram%20AKTUALIZACJA.pdf
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200520%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram%20AKTUALIZACJA.pdf
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf


 Zdający, którzy przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, w czasie przerwy 

opuszczają budynek Centrum. Zgłaszają się na kolejny egzamin zgodnie z ustalonym 

harmonogramem.  

II. Środki bezpieczeństwa osobistego 

 W celu uniknięcia gromadzenia się zdających przed budynkiem Centrum zdający 

wchodzą na egzamin zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zdający jest zobowiązany 

do przestrzegania godzin i  wyznaczonych miejsc wejścia na egzamin. 

 Na teren Centrum 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 całego Centrum, 

z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.  

 Zdający jest zobowiązany do zdezynfekowania dłoni niezwłocznie po wejściu do 

budynku Centrum i udania się wskazaną drogą do wyznaczonej sali egzaminacyjnej. 

 Podczas wpuszczania do sali egzaminacyjnej należy zachowywać co najmniej 1,5 m 

odstęp od innych zdających oraz okazać dokument tożsamości,  członek zespołu 

nadzorującego może także poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu 

zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest również zachowanie co najmniej 1,5-

metrowego odstępu). 

 Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej. W trakcie egzaminu zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta 

i nos, kiedy: 

 podchodzi do niego nauczyciel aby odpowiedzieć na zadane pytanie, 

 wychodzi do toalety, 

 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

 Przewodniczący i członkowie ZN, obserwatorzy podczas poruszania się po sali 

egzaminacyjnej są zobowiązani zakryć nos i usta. Mogą odsłonić twarz, kiedy 

obserwują przebieg egzaminu, siedząc lub stojąc, przy zachowaniu niezbędnego 

odstępu. 

 Zdający i członkowie zespołu nadzorującego 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, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji 

minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz 

zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. 

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać 

ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później 

niż do 29 maja 2020 r. 

 

 

 



III. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

 Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących 

zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

 zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, 

 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, 

 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, 

 konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po 

zakończonym egzaminie. 

 Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym przez 

osoby, które mają założone rękawiczki oraz mają zakryte usta i nos. 

 Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną 

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie 

należy dzielić się między  sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, 

komunikatorów. 

 Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, 

korzystając z własnego długopisu. 

 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. 

IV. Postepowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka ZN lub zdającego 

 W przypadku gdy członek ZN lub zdający egzamin przejawia objawy choroby zakaźnej 

(w  szczególności podwyższona temperatura, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, itp.) 

przewodniczący lub wskazany członek ZN informuje przewodniczącego ZE, który 

zapewnia odizolowanie osoby, u której wystąpiły objawy w odrębnym pomieszczeniu 

lub innym wyznaczonym miejscu wyposażonym w środki ochrony osobistej i płyn 

dezynfekcyjny z zapewnieniem dystansu co najmniej 2 m od innych osób. 

 Po uzyskaniu zgłoszenia o podejrzeniu zakażenia Przewodniczący ZE informuje 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach i stosuje się ściśle do 

wydawanych przez nią dalszych instrukcji i poleceń. W razie pogarszania się stanu 

zdrowia także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga 

interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu 

transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej. 

 

 


