Procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego w
warunkach epidemicznych
w Zespole Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka
w Zgierzu opracowane na podstawie wytycznych CKE, MEN,
GIS.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel,
inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną.
2. 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.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z uczniem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu
się.
4. Zdający egzaminy maturalne mają obowiązek stawić się w szkole 30
minut przed rozpoczęciem egzaminu z dokumentem potwierdzającym
tożsamość
(z aktualnym zdjęciem).
5. 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 sal
egzaminacyjnych członek zespołu nadzorującego może poprosić
zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego
tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5
metrowego dystansu).
6. Czekając na wejście do szkoły i sal egzaminacyjnych, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m).
7. Uczniowie zdający w niżej wymienionych salach do szkoły wchodzą
następującymi wejściami:
- główne wejście - sale: 23 i 24 oraz 44,
- wejście od strony parkingu – świetlica,
- wejście od strony parkingu przy bibliotece – sale: 61 i 66,
- wejście od strony parkingu przy stołówce – sale: 63 i 64 oraz I2 i I5.
8. Nie należy zabierać z sobą na egzaminy zbędnych rzeczy w tym książek,
telefonów komórkowych, maskotek itd. Niezbędne rzeczy osobiste, np.
plecak, torbę, kurtkę będzie można zostawić w:
- szatni szkolnej – uczniowie zdający egzaminy w salach: 23, 24, 44 oraz
świetlicy,
- bibliotece – uczniowie zdający egzaminy w salach: 61 i 66,
- stołówce – uczniowie zdający egzaminy w salach: 63 i 64.
9. W czasie pobytu na terenie szkoły przez cały czas należy zachować
odpowiednie środki bezpieczeństwa: dezynfekcja, dystans, maseczka.
10.

Po wejściu do szkoły zdający są zobowiązani do dezynfekcji rąk.

11.

Losowanie numerków stolików na egzaminie przeprowadza

przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego w obecności
zdającego.
12.

W trakcie egzaminów zdający korzystają wyłącznie z własnych

przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora
CKE: długopisu z czarnym wkładem, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
13.

Zdający może opuścić salę egzaminacyjną na stałe (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

może

opuścić

sali

egzaminacyjnej.
14.

Zdający po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym zgłasza

gotowość oddania pracy przez podniesienie ręki, zakłada maseczkę i
oczekuje na podejście członka zespołu nadzorującego. Po weryfikacji
poprawności zakodowania arkusza zdający może opuścić salę.
15.

W przypadku egzaminu z przedmiotów, na których dozwolone jest

korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, będzie
ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym, którego zdający musi
użyć przed skorzystaniem ze słownika.
16.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść

własną butelkę z wodą fabrycznie zamkniętą o pojemności nie większej
niż 0,5 l, którą po zajęciu miejsca w sali należy postawić na podłodze
przy nodze stolika.

17.

W trakcie egzaminu zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz

egzaminacyjny zgodnie z instrukcją dla zdającego, która znajduje się na
pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, sprawdzić poprawność
wpisanych

przez

siebie

danych

oraz

danych

na

naklejkach

przygotowanych przez OKE a także sprawdzić kompletność arkusza.
18.

Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy

innym zdającym.
19.

Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania

materiałów

egzaminacyjnych

przez

przewodniczącego

zespołu

nadzorującego od dyrektora szkoły lub o pozostanie w sali
egzaminacyjnej podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych po
zakończeniu części pisemnej egzaminu.
20.

Egzamin

zdającego

z

danego

przedmiotu

może

zostać

unieważniony, jeżeli zespół nadzorujący stwierdzi:
a) niesamodzielne

rozwiązywanie

zadań

egzaminacyjnych

przez

zdającego,
b) wniesienie lub korzystanie przez zdającego do sali egzaminacyjnej
urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów
niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE,
c) zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu
maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.
21.

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego

oznacza niezdanie egzaminu z tego przedmiotu w danym roku.
22.

Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw

między

poszczególnymi

zakresami

egzaminu,

ze

względu

na

konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to
konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
23.

Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą

w czasie przerwy opuścić budynek szkoły lub oczekiwać na kolejny
egzamin na terenie szkoły – w salach: I4 lub I7.
24.

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 w salach I4 lub I7.

