
Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa w czasie egzaminów 

maturalnych w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 

 

1. Każdy absolwent przystępujący do egzaminu maturalnego zobowiązany jest do zapoznania 

się z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania 

w 2020 r. egzaminów MEN, CKE i GIS.  

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-

men-cke-i-gis lub strona szkoły www.zsb1.poznan.pl. 

2. W egzaminie może uczestniczyć tylko zdrowa osoba, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

3. Jeśli do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego 

objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, to zobowiązany jest powiadomić o tym 

przewodniczącego zespołu nadzorującego przy wejściu do sali. Członkowie zespołu 

nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów jako 

„niepokojących”. 

4. W egzaminie nie może uczestniczyć osoba objęta kwarantanną lub izolacją lub przebywająca 

w domu z taką osobą. 

5. Zdający nie powinni wnosić do szkoły zbędnych przedmiotów (w tym telefonów, książek 

itp.). 

6. Zdający korzystają z własnych przyborów, nie mogą sobie wzajemnie ich użyczać. 

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę  

z wodą o pojemności do1 litra. 

8. Osoby przystępujące do dwóch egzaminów jednego dnia w czasie przerwy opuszczają 

budynek szkoły. 

9. Zdający przychodzą do szkoły najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu. 

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

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

11. Absolwenci liceum wchodzą na egzaminy  wejściem od ul. Łąkowej, absolwenci technikum 

wejściem głównym od strony ul. Rybaki (podział ten obowiązuje w dniach 8 -10 czerwca 

2020 r.). W dniach 15 -26 czerwca 2020 r. zdający wchodzą wejściem głównym od  

ul. Rybaki. 

12. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- 

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

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis
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względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa

obowiązuje na terenie całej szkoły.

13. Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Obowiązek ten dotyczy wszystkich

osób.

14. Zdający po wypełnieniu deklaracji przestrzegania zasad bezpieczeństwa udają się do

depozytu, gdzie pozostawiają przedmioty niewymienione w komunikacie CKE,

umieszczając je w worku foliowym, opisanym imieniem i nazwiskiem.

15. W szkole będą utworzone depozyty, w których zdający pozostawią przedmioty 

niewymienione w komunikacie CKE w wyznaczonych pomieszczeniach zgodnie z wykazem:

egzamin z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego:

I piętro sala 108 (dla zdających w salach 012, 9, 102, 103)

sala 112 (dla zdających w salach 8, 10, 110)

II piętro sala 207 (dla zdających w salach 201, 202, 204, 205, 206)

III piętro sala 309 (dla zdających w salach 302, 304, 305, 308)

egzaminy z pozostałych przedmiotów:

szatnia

16. Po pozostawieniu przedmiotów w depozycie zdający niezwłocznie udają się do sali

egzaminacyjnej.

17. Przy wpuszczaniu do sali egzaminacyjnej zdający zachowują bezpieczny dystans,

potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisują się w wykazie zdających, korzystają

z własnego długopisu, losują numer stolika i udają się na wyznaczone miejsce.

18. 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).

19. 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:

a) podchodzi do niego nauczyciel,

b) wychodzi do toalety

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

20. 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 (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w 

przeprowadzanie egzaminu w danej sali). 

21. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na których dozwolone jest korzystanie przez grupę 

zdających z np. słowników, obowiązkowo przed skorzystaniem z pomocy należy 

zdezynfekować ręce. 

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

przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

23. Zdający  na I piętrze, w salach przybudówki, korzystają  z toalet znajdujących się na parterze 

oraz na I piętrze. Zdający w salach na drugim i trzecim piętrze korzystają z toalet na 

II piętrze. 

24. Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od 

godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie. 

25. 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.  

26. Po zakończonym egzaminie, zdający wychodzą tym samym wyjściem, którym wcześniej 

wchodzili, zachowując co najmniej 1,5 m odstępy, unikając spotkań w grupie. 

27. Na terenie szkoły będzie wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in.  

w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę 

w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych). 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 

     Krzysztof Kubiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


