
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania 

egzaminów maturalnych w 2021r: 

 harmonogram matur 20201222 E8 EM Komunikat o harmonogramie AKTUALIZACJA.pdf (cke.gov.pl) 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający 

wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

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

maskotek – szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymieniony sprzęt. 

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.  

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.  

20200820 E8 EM Komunikat o przyborach.pdf (cke.gov.pl) 

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.  

7. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia w czasie przerwy opuszczają budynek szkoły.  

8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Zachowanie 

dystansu dotyczy również poruszania się po szkole. 

9. 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 1,5metrowego odstępu).  

10.  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 usta 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.  

11.  Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu 

miejsca przy stoliku/stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg 

egzaminu, siedząc albo stojąc  (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w 

przeprowadzanie egzaminu w danej sali).  

12.  Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, 

sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – 

jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.  

13.  Zdający mają:  

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  

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20201222%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKTUALIZACJA.pdf
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf


3) obowiązek 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  

4) obowiązek zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.  

 

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

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  Zdający wchodzą na teren szkoły różnymi wejściami wg 

podziału na sale egzaminacyjne Zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin Zdający wrażeniami 

po egzaminie dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, 

telefonicznie.  Zadającym zabrania się spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.  

     

Organizacja wejść do szkoły 

 maj  2021r. 

Do szkoły wchodzimy wejściem głównym. Na zewnątrz będą wywieszone listy zdających oraz numery sal. 

Uczniowie z klasy 4G  zaczynają wchodzić do szkoły o godzinie 8:10 głównym wejściem,  zostawiają rzeczy w 

szafce  w szatni, zachowując odstęp 1,5 m, następnie kierują się do sal 54 i 57 wyłącznie prawą klatką 

schodową. 

Uczniowie z klasy 4E  zaczynają wchodzić do szkoły o godzinie 8:15 przez szatnię, zachowując odstęp 1,5 m, 

następnie kierują się do sal 59 i 61 wyłącznie prawą klatką schodową. 

Uczniowie z klasy 4A/C  zaczynają wchodzić do szkoły przez szatnię o godzinie 8:20, zachowując odstęp 1,5 m, 

następnie kierują się na korytarz pierwszego piętra wyłącznie lewą klatką schodową. 

Absolwenci z poprzednich lat zaczynają wchodzić wejściem głównym o godzinie 8:25, zostawiają przy wejściu 

będą poinformowani do jakiej sali muszą się kierować i którą klatką schodową. 63 i 65 

 

Po wejściu do szkoły dezynfekujemy ręce, dozownik wiszący przy drzwiach 

wejściowych obsługujemy łokciem. 

Maturzysto, kieruj się bezpośrednio do wyznaczonej sali, tam okaż dowód osobisty, 

podpisz własnym długopisem listę, nie dotykając kartki, następnie zajmij miejsce, 

wylosowane przez członka komisji.  

Jeśli będziesz korzystać ze słownika, przed i po zdezynfekuj ręce. 



 

 

 

 

W pozostałe dni, ze względu na niewielką ilość osób wchodzimy do szkoły  

co najmniej 30 minut przed egzaminem, zachowując odległość 1,5 m 

 

O czym jeszcze należy pamiętać!!! 

1. Wyśpij się  

2. Zjedz lekkie śniadanie 

3. Wyjdź z domu odpowiednio wcześniej, uwzględnij korki i niespodziewane 

sytuacje na drodze 

4. Przynieś własne długopisy z czarnym wkładem 

5. Nie pożyczaj 

6. Ubierz się na galowo, ciepło i wygodnie (szkoła będzie wywietrzona, więc 

może być chłodno) 

 

 

POWODZENIA!!! 

 

 

 

 

 

  

  


