
Wytyczne CKE, MEN i GIS – COVID19  

dotyczy: szczególnych rozwiązao związanych z zapewnieniem bezpieczeostwa przeprowadzania egzaminu 

maturalnego w CKZiU Nr 2  

Maturzysto nie ignoruj! Przeczytaj! Bądź bezpieczny i zapewnij bezpieczeostwo innym!  

1. Na egzamin może przyjśd wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną.  

2. Zdający nie może przyjśd 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 wejśd na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji z wyjątkiem sytuacji,  

gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE.  

4. Zdający nie mogą wnosid na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, 

maskotek.  

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

itd. Zdający nie mogą pożyczad przyborów od innych zdających.  

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieśd  butelkę z wodą.  

7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.  

Środki bezpieczeostwa osobistego  

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp 

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

2. Na teren szkoły mogą wejśd wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub 

wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów 

zdrowotnych nie mogą zakrywad 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 poprosid 

zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest 

wówczas zachowanie  

co najmniej 1,5-metrowego odstępu).  

3. Zdający są zobowiązani zakrywad usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.  

Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie 

zakryd usta i nos, kiedy:  

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzied na zadane przez niego pytanie  

b) wychodzi do toalety – wyjątkowe sytuacje  

c) kooczy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

4. Zdający – jeżeli uznają to za właściwe – mogą mied zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po 

zajęciu miejsca przy stoliku.  

 

  



Środki bezpieczeostwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeo  

1. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających 

z np. jednego słownika, w sali będzie dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Należy przed skorzystaniem  

ze słownika zdezynfekowad rece.  

2. Obowiązuje zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi.  

3. Jest obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia 

do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakooczeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym.  

4. Nie należy dotykad dłoomi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także należy przestrzegad 

higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryd usta i nos zgiętym łokciem lub 

chusteczką  

5. Zarówno przed i po egzaminie nie gromadzimy się przed szkołą.  

6. Zdający potwierdzają swoją obecnośd na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z 

własnego długopisu.  

7. Zdający może opuścid na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakooczył pracę z arkuszem) najpóźniej na 

15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakooczenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich  

15 minut przed zakooczeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skooczył pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 


