
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 

2019/ 2020 . 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

oraz 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 roku egzaminów:                         

ósmoklasisty (E8) 

- gimnazjalnego (EG) 

-maturalnego (EM) 

-potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) 

- zawodowego (EZ)                                                                                                                                                                     

 

 

1) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów 

nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z 

uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu 

egzaminu. 

 

2) Organizacja egzaminu: 

- w egzaminie może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik 

szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, 

- egzamin może być przeprowadzony pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów 

pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. Ławki w sali 

egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co 

najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku, 

- miejsca dla członków zespołu nadzorującego powinny zostać przygotowane z zachowaniem co 

najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu 

nadzorującego podczas gdy zdający rozwiązują zadania egzaminacyjne, 

- drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnętrzne budynku powinny być otwarte, tak aby 

zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać, 

- 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, 

- w 2020 roku jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest więcej niż 30 zdających, liczbę 

członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 

zdających, 

- na egzaminie maturalnym numery stanowisk egzaminacyjnych, są losowane przez 

przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka zespołu nadzorującego 

w obecności zdających,  

 

3) Wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa osobistego. 



Zdający: 

- na egzamin zgłaszają się wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną, 

- czekając na wejście do sali egzaminacyjnej zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) 

oraz mają zakryte usta i nos, 

- 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. 

- sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna 

zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. 

- jeżeli uznają to za właściwe mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu 

miejsca przy stoliku/stanowisku egzaminacyjnym; 

- jeśli ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę 

albo jeśli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali 

egzaminacyjnej. 

- w przypadku egzaminu, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. 

jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, narzędzia, zdający 

musi korzystać z płynu dezynfekcyjnego przez skorzystaniem z danego materiału/urządzenia. 

- na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, 

kalkulatora itd. 

Zespoły nadzorujące: 

- przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i 

inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu 

niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej 

powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, 

siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu, 

- członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie 

egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, 

powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania, 

- członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego 

zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają 

założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos. 

- przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach 

bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:  

1) zakazie 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 zakończeniu pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym 

3) 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) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym 

egzaminie 

- jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, 

przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej 

osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z 

zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób 

5) W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego 

przejawiającego objawy choroby, miejscem izolacji jest gabinet medyczny szkoły (67). 

 


