
Wołomin, 1 września 2020 

Procedury maturalne  w I LO im. Wacława 

Nałkowskiego  Wołominie na czas pandemii 

 
1. Do egzaminu przystąpić mogą absolwenci, którzy nie mieli/nie mają kontaktu z osobą 

zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków ich najbliższej rodziny, otoczenia nie 

przebywa na kwarantannie, nie przejawiają widocznych oznak choroby. Stan zdrowia 

absolwenta przystępującego do egzaminu jest dobry, absolwent nie przejawia żadnych 

oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, 

wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe. 

2. Podczas egzaminu maturalnego w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

a) zdający, 

b) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów 

nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania 

sprzętu wykorzystywanego w czasie egzaminu, 

c) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, 

dezynfekcję, obsługę szatni itp., 

d) uczniowie klas pierwszych i drugich oraz nauczyciele, za wyjątkiem ustalonych dni 

wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

e) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 

 

3. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, 

w tym rodziców uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania  

warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga 

pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów. 

4. Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy. 

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

cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

 



6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną przezroczystą 

butelkę z wodą. 

7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia zdającym posiłków. Absolwenci 

przystępujący do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogli zjeść przyniesione 

przez siebie produkty w przerwie między egzaminami. 

 

8. Absolwenci przystępujący do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia, mogą w czasie 

przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie 

kolejnego egzaminu danego dnia, przebywając w wyznaczonej i odpowiednio 

zabezpieczonej przestrzeni. 

 

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

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

10. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek zespołu 

nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu 

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

metrowego odstępu). 

11. Uczniowie/ zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca 

w sali egzaminacyjnej.   

12. Po zajęciu miejsca  (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta 
i nos, 

kiedy: 

• podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

• wychodzi do toalety 

• kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali lekcyjnej/egzaminacyjnej 

 

13. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, 

i obserwatorzy, 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.  

 



14. Jeżeli ww. uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie 

zajęć/egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub 

kiedy obserwują przebieg egzaminu, czy prowadząc zajęcia (nauczyciele, obserwatorzy). 

 

15. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, 

mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, mogą 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. 

 

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

ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż tydzień przed 

egzaminem. 

 

17. 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. 

 

18. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć (odpowiedzialny przewodniczący zespołu 

nadzorującego) przed wpuszczeniem do nich zdających, a następnie mniej więcej co 

godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie 

panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających. 

 

19. W przypadku egzaminu z języka polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie 

przez grupę zdających z jednego słownika, obok słownika, należy (odpowiedzialny 

przewodniczący zespołu nadzorującego) ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym 

oraz informację dla zdających o konieczności korzystania z płynu dezynfekcyjnego. 

Zdający po uzyskaniu zgody przewodniczącego zespołu nadzorującego na korzystanie ze 

słownika, podchodzi do stolika na którym znajdują się słowniki i dezynfekuje ręce przed 

skorzystaniem ze słownika. Po zakończeniu pracy ze słownikiem odnosi go na miejsce i 

powtórnie dezynfekuje ręce. 

 



20. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi 

zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. 

21. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego należy przygotować z zachowaniem 

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

zespołu nadzorującego (odpowiedzialny przewodniczący zespołu nadzorującego). 

Podczas, gdy zdający rozwiązują zadani oraz w trakcie czynności organizacyjnych 

członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć 

założone rękawiczki (odpowiedzialny przewodniczący zespołu nadzorującego). 

Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć 

poruszanie się po sali egzaminacyjnej. 

 

22. Dla każdego zdającego należy zapewnić miejsce, w którym będzie mógł zostawić 

rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.  

 

23. W przypadku, gdyby w tej samej sali miał się odbyć kolejny egzamin w popołudniowej 

sesji egzaminacyjnej, rozpoczynający się o godzinie 14.00, konieczne jest również 

dezynfekowanie ławek i krzeseł pomiędzy poszczególnymi egzaminami (odpowiedzialni 

pracownicy obsługi). 

 

24. W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej 

osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej Sali 

egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, 

należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz postąpić zgodnie z wyżej 

wymienionymi punktami. 

 


