
`,Wytyczne do egzaminu maturalnego czerwiec 2020 dla zdających  

W LO Lidzbark  

Na podstawie wytycznych CKE  

I.  
Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów 

 
1.1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik 

szkoły
1
), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

 
1.2.  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. 

 
1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, 

kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 
 

1.4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 
1) zdający 
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów 

nadzorujących, obserwatorzy,, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano 
dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do 
przygotowania  
i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. 
komputery, sprzęt medyczny), 

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, 
obsługę szatni itp. 

4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania 
z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu (por. pkt 1.5.)  

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. 
 

 
1.5.  Zdający poza niezbędnymi przyrządami , dowodem osobistym i długopisem z czarny 

atramentem nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym okryć wierzchnich, 
książek, telefonów komórkowych, maskotek. Wyjątkowo rzeczy osobiste , których zdający nie 
ma gdzie pozostawić w czasie egzaminu powinien odłożyć do przyniesionego przez siebie 
podpisanego przezroczystego worka/torebki umożliwiającego zawieszenie go na wieszaku 
(szatnia szkolna  w przypadku egzaminu zdawanego w budynku szkoły, korytarz przy Sali 
gimnastycznej w przepadku egzaminu zdawanego Sali gimnastycznej) . 
 

1.6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, 
kalkulatora itd.  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

 
1.7.  Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 

 

1.8.  Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków ani napojów. . Osoby 
przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione 
przez siebie produkty w przerwie między egzaminami na dziedzińcu szkoły zachowując co 
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najmniej 2 m odległości od innych zdających  lub w razie niepogody  w miejscu wskazanym 
przez pracownika obsługi.  

 
1.9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia powinny  w czasie przerwy 

opuścić budynek szkoły albo w sytuacji koniecznej  oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie 
kolejnego egzaminu danego dnia na dziedzińcu szkoły zachowując co najmniej 2 m odległości 
od innych zdających  lub w razie niepogody  w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi.  
 

 

 

II.  
Środki bezpieczeństwa osobistego 
 
2.1.  Czekając na wejście do szkoły i  sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp 

(co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 
 
2.2.  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 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). 

 
2.3.  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, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 
2) wychodzi do toalety 
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

 
 
2.4.  Zdający  mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, 

nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym . 
2.5.  Zdający, którzy  w opisanych w pkt 2.2 i 2.3  ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać 

ust i nosa maseczką , mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, 
przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, 
jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu 
nadzorującego, wynosi 2 m. 

 

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów 

zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa w sytuacjach opisanych  w pkt 2.2 i 2.3 

 

1) Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna 

zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później n iż do 29 maja 2020 r.  

 

2) Dyrektor s zko ły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu 

w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej . 

 
 
 2.6 . 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. 
 



 
, 
 

III.  
Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń 

 
 

3.1. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja  dotycząca objawów zarażenia 
koronowirusem , ważne numery telefonów do służb medycznych  oraz pły do obowiązkowej 
dezynfekcji rąk.  

3.2. Płyn do dezynfekcji  rąk znajduje się także w  każdej Sali egzaminacyjnej. 
3.3.  W przypadku egzaminu z  jezyka polskiego ,  na którym dozwolone jest korzystanie przez 

grupę zdających z np. jednego słownika, koniecznym jest  skorzystanie z płynu do dezynfekcji 
rąk  znajdującym się obok stolika ze słownikiem. 

 

 
IV.  
Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 
 

 
4.1. Wszystkie egzaminy pisemne odbywają się na Sali gimnastycznej , poza egzaminami z jezyka 

angielskiego , które  przeprowadzane są w następujących salach : 
 Sala nr 1 – 4 I piętro  
Sala nr 2 – AV  
Sala nr 3 – 6 II piętro  
Sala nr 4 – 7 II piętro  
 

4.2. W dniach 8 , 9 czerwca   zdający przychodzą na egzamin o  godz. 7.30  (egzamin o 9.00)  
.Do Sali gimnastycznej wchodzą  :  
 bramą z lewej strony  głównego wejścia  (od strony parkingu) - wejściem A (boczne wejście od 
strony zegara astronomicznego)   zgodnie z listą nr 1  
 
brama z prawej strony od  głównego wejścia (od ulicy Lubawskiej) -  wejściem B (wejście od 
strony boiska Orlik) – zgodnie z listą nr 2  
 
Na egzamin rozpoczynający się o godz. 14.00 zdający przychodza o godz.13.00 i wchodzą 
wejściem A  w kolejności – lista nr  3.  
Po zakończonym egzaminie uczniowie wychodzą tymi samymi  drzwiami .  
 

4.3.  Na egzamin  w dniu  10 czerwca 2020  (godz. egzaminu 9.00)-  zdający wchodzą : 
Sala 1 – głównym wejściem do budynku szkoły  o godz. 7.30 – lista nr 4 
Sala 2 - - wejściem bocznym na salę gimnastyczna – godz.  7.45 – lista nr 5 
Sala 3 - - głównym wejściem do budynku szkoły  o godz. 8.00 – lista nr 6  
Sala 4 -  głównym wejściem do budynku szkoły  o godz. 8.30 – lista nr 7. 
 
PO zakończonym  egzaminie z języka angielskiego zdający opuszczają szkołę w kolejności : 
 Głównym wejściem - Sala 1, sala 3, sala 4  w kolejności wskazanej przez  nauczyciela- członka 
zespołu nadzorującego przebieg egzaminu.  
 
 Bocznym wejściem  A – sala 2  . 
 

Na egzamin w dniu 10 czerwca rozpoczynający się o godz. 14.00 zdający wchodzą   godz. 13.00 
wejściem bocznym A  do Sali gimnastycznej i przechodzą do Sali AV  - lista nr 8.  
 

 



4.4. Na egzaminy w kolejnych dniach zdający wchodzą  od godziny  8.00    (egzamin o 9.00) i od 
godziny 13.00 (egzamin o godz. 14.00). 
.Do Sali gimnastycznej wchodzą  :  
 bramą z lewej strony  głównego wejścia  (od strony parkingu) - wejściem A (boczne wejście od 
strony zegara astronomicznego)   zachowując odstęp 2 m od innych zdających.  
 

4.5. Zdający wrażeniami po egzaminie nie powinni dzielić się    przy  wejściach do szkoły, w tym 
celu powinni  wykorzystać media społecznościowe,  komunikatory.  

 
4.6. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z 

własnego długopisu.  
 

4.7. Zdający nie  może opuścić na stałe sali egzaminacyjnej (jeżeli zakończył pracę z arkuszem)  
przed upływem 1 godziny . 

 

4.8. 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. O kolejności  
wychodzenia z Sali decyduje nauczyciel – członek zespołu nadzorującego przebieg egzaminu.  

Oo11 kolejności  
4.9. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed 

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. . W tym celu należy wchodzić do sal 
egzaminacyjnych według porządku  określonego  przez dyrektora szkoły (zgodnie z listami , 
które są załącznikiem do niniejszych wytycznych), zachowując 2 metry odległości od innych 
zdających. Zachowanie odległości dotyczy  także wychodzenia z egzaminu oraz  odbierania 
rzeczy pozostawionych w szatni.  

 

 
 

 
 


