
Wytyczne dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia w 2021 r. egzaminu maturalnego     

w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Górze. 

Sekcja 1.  

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów  

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

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Zdający, nie może przyjść 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. Zdający nie wnosi na teren szkoły zbędnych rzeczy w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. 

4. Zdający przynosi  na egzamin przybory piśmiennicze własne , dokument tożsamości. 

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

cyrkla, kalkulatora (prosty) z wyłączonym dźwiękiem itd. Zdający nie mogą pożyczać 

przyborów od innych zdających. 

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

z wodą. 

7. 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. 

8. 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, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń. 

 

 

 

 

 

 

 



Sekcja 2.  

Środki bezpieczeństwa 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 zdający wchodzą  z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub 

wielorazową. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem 

sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających 

do stanowiska egzaminacyjnego. 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: 

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

b) wychodzi do toalety 

c) podchodzi do niego egzaminator 

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

Sekcja 3.  

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń 

1. Dla każdego zdającego  zostanie  zapewnione miejsce, w którym będzie mógł 

zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę. Będzie to odrębne pomieszczenie  

(sala szkolna), w której dla zdających będą przygotowane  foliowe worki , w których 

będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika. 

 

 

 

 

 

 



Sekcja 4.  

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

1. Przed rozpoczęciem egzaminu (na sali egzaminacyjnej) zdający będą poinformowani:  

o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi 

b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego 

z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej  

po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym 

c) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania 

higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos 

zgiętym łokciem lub chusteczką 

d) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  

po zakończonym egzaminie. 

2. Zdający obowiązani są do unikania  tworzenia się grup  przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu 

podam Wam w terminie późniejszym informację  wg jakiego harmonogramu 

(porządku) wchodzicie do szkoły  mogą to być np. różne godziny dla zdających. 

3. Zdający wypuszczani są z sal po egzaminie według ściśle określonych zasad. 

4. Zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin. 

5. Zdający obowiązani są, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą 

z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie 

i  unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. 

 


