
Drodzy Maturzyści 
Przystępujecie do egzaminów maturalnych w szczególnych 
okolicznościach, dlatego w tym czasie będą obowiązywać Was 
szczególne zasady. Proszę, przeczytajcie te 22 punkty, aby nic Was 
nie zaskoczyło. 
 
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa.  

2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji 

w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych.  

3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba 

zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane 

procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa 

w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.  

4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.  

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

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

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

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

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

(maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą).  

8. 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). 

9. 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) korzysta ze słowników w czasie egzaminu z języka polskiego, 

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

10. 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). 

11. Zdający, u którego z powodów alergicznych występują objawy takie jak łzawienie 

oczu, kichanie, kaszel, powinni zgłosić to na piśmie do wiadomości Szkoły  

w tygodniu poprzedzającym egzaminy maturalny, w którym uczestniczą.  



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

komórkowych, maskotek.  

13. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, 

korzystając z własnego długopisu. 

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

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

15. Na egzamin z matematyki przynosicie ze sobą linijkę, cyrkiel z długopisem (rysunki 

ołówkiem są zabronione) i kalkulator prosty. Inne kalkulatory nie będą mogły być 

używane i zostaną przechowane na portierni szkoły do czasu zakończenia egzaminu. 

16. Na egzamin z historii muzyki uczeń przynosi własny odtwarzacz płyt CD na baterie 

wraz ze słuchawkami. Sprzęt ten nie może mieć funkcji łączenia z internetem. 

17. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę 

z wodą. 

18. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do 

więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie 

produkty w przerwie między egzaminami. 

19. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy 

opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego 

egzaminu danego dnia.  

20. 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. 

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

grupę zdających z jednego słownika, ustawiony będzie dozownik z płynem 

dezynfekcyjnym. Przed skorzystaniem ze słownika należy zdezynfekować ręce. Tylko 

jeden zdający może znajdować się przy stoliku ze słownikami w danym momencie. 

22. Po zakończeniu egzaminu pisemnego z matematyki odbędzie się próba odsłuchu przed 

egzaminem z języka angielskiego – prosimy o pozostanie w szkole. 

 

Zainteresowani znajdą pełne dokumenty pod adresami:  
https://www.oke.poznan.pl/cms,5723,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprow
adzania_egzaminu_maturalnego_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2020_2021.htm 
oraz  
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-cke-mein-i-gis-dotyczace-
organizowania-i-przeprowadzania-egzaminow-w-2021-r 
 
 

Życzymy Wam powodzenia na egzaminach i trzymamy kciuki. 

         Dyrekcja ZPSM 
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