
Zasady zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w okresie 

organizacji egzaminu maturalnego 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 512, z późn. zm.).  

2. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów, 

dostępne na stronie internetowej CKE.  

 
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, 

egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów 
chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.  

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca  w przeprowadzaniu egzaminu 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. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:  

 zdający,  

 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,  

 inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, 
itp.,  

 uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z 
przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu,  

 pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.  
5.  Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym 

rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób 
dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE lub jeżeli zdający 
wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.  

6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa 
obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez 
zdających. 

7.  Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń 
telekomunikacyjnych. 

8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych. 
9.  Na egzamin uczeń może przynieść małą butelkę z wodą.  
10. Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp 

(co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.   
11.  Zdający powinni korzystać ze swoich szafek, w których mogą zostawić rzeczy osobiste.   
12. 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).  

13. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie 
zakryć usta i nos, kiedy:  

 podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć 
na zadane przez niego pytanie,  

 wychodzi do toalety,  

 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  
14. W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.  

 



15.   Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu 
przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu 
nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność 
materiałów.  

16. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym 

piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających, którzy 

ukończyli pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak, by nie zakłócić pracy pozostałym 

zdającym. 

17. Zdający mogą opuszczać salę pojedynczo, udając się bezpośrednio do wyjścia, nie wolno 

gromadzić się pod szkołą, aby omówić egzamin. Zalecamy, aby wrażeniami po egzaminie dzielić 

się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a 

unikać spotkań w grupie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w okresie 

organizacji egzaminu ósmoklasisty 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 512, z późn. zm.).  

2. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów, 

dostępne na stronie internetowej CKE.  

 
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, 

egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów 
chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.  

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca  w przeprowadzaniu egzaminu 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. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:  

 zdający,  

 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,  

 inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, itp.,  

 uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z 
przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu,  

 pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.  
5.  Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym 

rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób 
dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE lub jeżeli zdający 
wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.  

6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa 
obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez 
zdających. 

7.  Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń 
telekomunikacyjnych. 

8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych. 
9.  Na egzamin uczeń może przynieść małą butelkę z wodą.  
10. Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp 

(co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.   
11.  Uczniowie zdający egzamin w salach 4, 5, 22, 23c wchodzą do szkoły i wychodzą wejściem 

głównym, a uczniowie zdający egzamin w salach nr 34, 35, 36 wejściem od strony boiska.  
11.  Zdający powinni korzystać ze swoich szafek, w których mogą zostawić rzeczy osobiste.   
12. 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).  

13. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie 
zakryć usta i nos, kiedy:  

 podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć 
na zadane przez niego pytanie,  

 wychodzi do toalety,  

 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  



14.      W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.  
15. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu 

przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu 
nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność 
materiałów.  

16. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym 

piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających, którzy 

ukończyli pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak, by nie zakłócić pracy pozostałym 

zdającym. 

17. Zdający mogą opuszczać salę pojedynczo, udając się bezpośrednio do wyjścia, nie wolno 

gromadzić się pod szkołą, aby omówić egzamin. Zalecamy, aby wrażeniami po egzaminie dzielić 

się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a 

unikać spotkań w grupie. 


