
Procedura dotycząca przeprowadzania egzaminu maturalnego dla maturzystów 

w 2021 r. w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. A. Asnyka w Łodzi  

(na podstawie wytycznych podanych na stronie MEN) 

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający). 

2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli jest objęty kwarantanną lub izolacją 

w warunkach domowych. 

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.  

5. Zdający mogą zostawić rzeczy osobiste w sali do tego przeznaczonej. 

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

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

7. Zdający w maseczce, udaje się do przydzielonego wejścia do budynku szkoły 

zachowując bezpieczną odległość (min. 2m). 

8. Zdający dezynfekuje ręce zarówno przed wejściem do budynku jak i przed salą 

egzaminacyjną. 

9. Zdający przed wejściem na salę egzaminacyjną, legitymuje się dowodem 

osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem. 

10. Zdający potwierdza swoją obecność, podpisując się w wykazie, korzystając  

z własnego długopisu. 

11. Zdający podpisuje oświadczenie o niewnoszeniu żadnych urządzeń 

elektronicznych, korzystając z własnego długopisu, do sali egzaminacyjnej. 

12.  Członek komisji losuje zdającemu numer stolika. 

13.  Zdający dezynfekuje ręce przed zajęciem miejsca przy stoliku. 

14. Tablice potrzebne podczas egzaminu będą przygotowane na ławce zdającego. 

15. W przypadku konieczności skorzystania ze słownika, z którego może korzystać 

grupa zdających, należy przed skorzystaniem z danego materiału zdezynfekować 

ręce umieszczonym obok płynem dezynfekującym. 
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Środki bezpieczeństwa na terenie szkoły przed, po i w trakcie egzaminu 

maturalnego: 

 

1. Zdający, czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zachowują 

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

2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem 

(maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – 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 1,5-metrowego odstępu). 

3. 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; 

2) wychodzi do toalety; 

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego 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). 

5. 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.   

6. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw ze względu 

na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz znajdujących się  

w nich sprzętów. 
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7. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, na czas przerwy 

opuszczają budynek szkoły.  

8. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej zdający zabiera wszystkie swoje rzeczy  

i opuszcza szkołę tym samym wejściem, którym wchodził do szkoły. 

9. Zdający zachowują bezpieczny odstęp (min. 1,5 m) opuszczając budynek. 

10.  Niedozwolone jest gromadzenie się zdających na terenie szkoły lub poza nią. 

 


