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Sekcja 4.  

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

 

4.1. Zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być 

kaszel, katar lub łzawienie mają obowiązek poinformować o tym dyrektora szko-

ły najpóźniej do 29 maja. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać 

taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdają-

cego jako objawów „niepokojących”, świadczących o zakażeniu koronawirusem. 

 

4.2. [!] Wszyscy zdający egzamin bezwarunkowo muszą przestrzegać zasad bez-

pieczeństwa, które dotyczą: 

1) zakazu 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 za-

kończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym 

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także prze-

strzegania 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. 

 

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

korzystając z własnego długopisu. 

 

4.4. W 2020 r. losowanie numerów stolików w części pisemnej egzaminu matural-

nego przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespo-

łu nadzorującego w obecności zdającego. 

 

4.5. [*] Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę 

z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas za-

kończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem 

egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) 

zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.  

 
4.6. [*] Zdający po zakończonym egzaminie obowiązkowo jak najszybciej opuszcza-

ją budynek szkoły. Nie wolno gromadzić się przy wejściu do szkoły. 
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Wrażeniami z egzaminu należy dzielić się telefonicznie lub za pomocą komuni-

katorów internetowych. 

 

4.7.  [*] Aby unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą eg-

zaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu dyrektor 

szkoły może wprowadzić odpowiednie rozwiązania adekwatne do panujących w 

szkole warunków lokalowych. 

 
4.8. Przed każdym egzaminem zdający ustawiają się przed odpowiednim wejściem 

do szkoły w kolejce, przestrzegając zalecanych odległości przynajmniej 1,5 m 

między osobami. 

 
4.9. Na egzaminy z przedmiotów: biologia, wiedza o społeczeństwie, chemia, 

język niemiecki, historia zdający będą wpuszczani do budynku szkoły głów-

nym wejściem na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. 

 

 

4.10. 8 czerwca egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. 

1) Zdający będą wpuszczani do budynku szkoły od godziny 8:15. Po wejściu do 

szkoły zdający zachowują między sobą odstęp minimum 1,5 m. 

2) Zdający egzamin w sali numer 20 (sala gimnastyczna) wchodzą do budynku 

wejściem przez szatnie w kolejności alfabetycznej.  

3) Zdający egzamin w salach: 24, 25, 27 wchodzą do budynku wejściem głów-

nym od ulicy Pańki w następującej kolejności:  

sala 27,  

sala 25,  

sala 24.  

4) Zdający egzamin w salach: 33, 34, 36, 37, 41 wchodzą do budynku wejściem 

od strony parkingu (obok sekretariatu) w następującej kolejności:  

sala 33, 

sala 41, 

sala 37, 

sala 34, 

sala 36.  

5) Po zakończonym egzaminie zdający wychodzą z budynku szkoły tymi samymi 

wejściami, którymi wchodzili. 
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6) Zdający egzamin w sali 20 wychodzą z budynku w kolejności ustalonej przez 

przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin. 

7) Zdający egzamin w salach: 24, 25, 27 wychodzą z budynku w następującej  

kolejności: 

sala 24, 

sala 25, 

sala 27. 

8) Zdający egzamin w salach: 33, 34, 36, 37, 41 wychodzą z budynku w nastę-

pującej  kolejności: 

sala 34, 

sala 37, 

sala 41, 

sala 36 

sala 33. 

9) Dopuszcza się zmianę kolejności wychodzenia z budynku szkoły po zakoń-

czeniu egzaminu w zależności od zaistniałej sytuacji. 

10)  Zdający zobowiązani są do opuszczenia budynku szkoły niezwłocznie po wyj-

ściu z sali egzaminacyjnej. 

 

4.11. 8 czerwca egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.  

1) Zdający będą wpuszczani do budynku szkoły po przeprowadzonej dezynfekcji 

sal o godzinie ustalonej przez dyrektora szkoły w dniu egzaminu. 

2) Zdający egzamin wchodzą do budynku wejściem głównym od ulicy Pańki. 

3)  Zdający powinni zgłosić się przed salę egzaminacyjną najpóźniej o godzinie 

13:40. 

4) Po egzaminie zdający wychodzą z budynku wejściem głównym w kolejności 

ustalonej przez przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin. 

5) Zdający zobowiązani są do opuszczenia budynku szkoły niezwłocznie po wyj-

ściu z sali egzaminacyjnej. 

 

4.12. 9 czerwca egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. 

1) Zdający będą wpuszczani do budynku szkoły od godziny 8:15. Po wejściu do 

szkoły zdający zachowują między sobą odstęp minimum 1,5 m. 

2) Zdający egzamin w sali numer 20 (sala gimnastyczna) wchodzą do budynku 

wejściem przez szatnie w kolejności alfabetycznej.  
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3) Zdający egzamin w salach: 23, 24, 25, 27 wchodzą do budynku wejściem 

głównym od ulicy Pańki w następującej kolejności:  

sala 27,  

sala 25,  

sala 23, 

sala 24.  

4) Zdający egzamin w salach: 31, 33, 34, 36, 37, 39, 41 wchodzą do budynku 

wejściem od strony parkingu (obok sekretariatu) w następującej kolejności:  

sala 33, 

sala 39, 

sala 41, 

sala 37, 

sala 31 

sala 36, 

sala 34.  

5) Po zakończonym egzaminie zdający wychodzą z budynku szkoły tymi samymi 

wejściami, którymi wchodzili. 

6) Zdający egzamin w sali 20 wychodzą z budynku w kolejności ustalonej przez 

przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin. 

7) Zdający egzamin w salach: 23, 24, 25, 27 wychodzą z budynku w następują-

cej  kolejności: 

sala 24, 

sala 23, 

sala 25, 

sala 27. 

8) Zdający egzamin w salach: 31, 33, 34, 36, 37, 39, 41 wychodzą z budynku w 

następującej  kolejności: 

sala 37 

sala 34, 

sala 31 

sala 36, 

sala 41, 

sala 39, 

sala 33. 
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9) Dopuszcza się zmianę kolejności wychodzenia z budynku szkoły po zakoń-

czeniu egzaminu w zależności od zaistniałej sytuacji. 

10)  Zdający zobowiązani są do opuszczenia budynku szkoły niezwłocznie po wyj-

ściu z sali egzaminacyjnej. 

 

4.13. 10 czerwca egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. 

1) Zdający będą wpuszczani do budynku szkoły od godziny 8:15. Po wejściu do 

szkoły zdający zachowują między sobą odstęp minimum 1,5 m. 

2) Zdający egzamin w salach: 21, 23, 24, 25, 27 wchodzą do budynku wejściem 

głównym od ulicy Pańki w następującej kolejności:  

sala 27,  

sala 25, 

sala 21,  

sala 24, 

sala 23.  

3) Zdający egzamin w salach: 31, 33, 34, 36, 37, 38, 41 wchodzą do budynku 

wejściem od strony parkingu (obok sekretariatu) w następującej kolejności:  

sala 33, 

sala 38,  

sala 31, 

sala 37, 

sala 41, 

sala 36, 

sala 34.  

4) Po zakończonym egzaminie zdający wychodzą z budynku szkoły tymi samymi 

wejściami, którymi wchodzili. 

5) Zdający egzamin w salach: 21, 23, 24, 25, 27 wychodzą z budynku w nastę-

pującej  kolejności: 

sala 21, 

sala 24, 

sala 23, 

sala 25, 

sala 27. 

6) Zdający egzamin w salach: 31, 33, 34, 36, 37, 38, 41 wychodzą z budynku w 

następującej  kolejności: 
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sala 38,  

sala 41, 

sala 37, 

sala 34, 

sala 31 

sala 36, 

sala 33. 

7) Dopuszcza się zmianę kolejności wychodzenia z budynku szkoły po zakoń-

czeniu egzaminu w zależności od zaistniałej sytuacji. 

8)  Zdający zobowiązani są do opuszczenia budynku szkoły niezwłocznie po wyj-

ściu z sali egzaminacyjnej. 

 

4.14. 10 czerwca egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. 

1) Zdający będą wpuszczani do budynku szkoły od godziny 13:15. Po wejściu do 

szkoły zdający zachowują między sobą odstęp minimum 1,5 m. 

2) Zdający egzamin w salach: 23, 24, 25 wchodzą do budynku wejściem głów-

nym od ulicy Pańki w następującej kolejności:  

sala 25, 

sala 23,  

sala 24.  

3) Zdający egzamin w salach: 33, 34, 41 wchodzą do budynku wejściem od 

strony parkingu (obok sekretariatu) w następującej kolejności:  

sala 33, 

sala 34,  

sala 41.  

4) Po zakończonym egzaminie zdający wychodzą z budynku szkoły tymi samymi 

wejściami, którymi wchodzili. 

5) Zdający egzamin w salach: 23, 24, 25 wychodzą z budynku w następującej  

kolejności: 

sala 24, 

sala 23, 

sala 25. 

6) Zdający egzamin w salach: 33, 34, 41 wychodzą z budynku w następującej  

kolejności: 

sala 34,  
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sala 41, 

sala 33. 

7) Dopuszcza się zmianę kolejności wychodzenia z budynku szkoły po zakoń-

czeniu egzaminu w zależności od zaistniałej sytuacji. 

8)  Zdający zobowiązani są do opuszczenia budynku szkoły niezwłocznie po wyj-

ściu z sali egzaminacyjnej. 

 

4.15.   19 czerwca na egzamin z geografii na poziomie rozszerzonym. 

1) Zdający będą wpuszczani do budynku szkoły od godziny 8:15. Po wejściu do 

szkoły zdający zachowują między sobą odstęp minimum 1,5 m. 

2) Zdający egzamin w sali numer 20 (sala gimnastyczna) wchodzą do budynku 

wejściem od strony parkingu (obok sekretariatu) w kolejności alfabetycznej.  

3) Zdający egzamin w salach: 24, 27 wchodzą do budynku wejściem głównym 

od ulicy Pańki w następującej kolejności:  

sala 27,  

sala 24.  

4) Po zakończonym egzaminie zdający wychodzą z budynku szkoły tymi samymi 

wejściami, którymi wchodzili. 

5) Zdający egzamin w sali 20 wychodzą z budynku w kolejności ustalonej przez 

przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin. 

6) Zdający egzamin w salach: 24, 27 wychodzą z budynku w następującej  ko-

lejności: 

sala 24, 

sala 27. 

7) Dopuszcza się zmianę kolejności wychodzenia z budynku szkoły po zakoń-

czeniu egzaminu w zależności od zaistniałej sytuacji. 

8)  Zdający zobowiązani są do opuszczenia budynku szkoły niezwłocznie po wyj-

ściu z sali egzaminacyjnej. 

 
 

 


