
Procedury dotyczące przeprowadzania egzaminów maturalnych 
w ZSO nr 5 w Gliwicach 

1. Na egzamin może przyjśd wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik 
szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu 
nie może przyjśd 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. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejśd z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem 
sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywad wyłącznie: 

 zdający 
 osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów 

nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, 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), asystenci 
techniczni 

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

 pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka koniecznośd. 

5. Zdający nie powinni wnosid na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 
komórkowych, maskotek. 

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, 
cyrkla. Zdający nie mogą pożyczad przyborów od innych zdających. 

7. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania 
egzaminu przyznano możliwośd korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani 
przynieśd własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostad sprawdzone przez 
członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach). 

8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieśd własną butelkę z wodą. 

9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

10. Na teren szkoły mogą wejśd wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 
jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, 
które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywad 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 poprosid zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu 
zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-
metrowego odstępu). 

11.  Zdający są zobowiązani zakrywad usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 
egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający 
ma obowiązek ponownie zakryd usta i nos, kiedy: 

 podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzied na zadane przez niego pytanie 

 wychodzi do toalety 

 kooczy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

12. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, 
obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z 
zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali 
egzaminacyjnej powinni mied zakryte usta i nos. Mogą odsłonid twarz, kiedy obserwują 
przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu. 

13. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za 
właściwe – mied zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy 
stoliku. 

14. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie 
egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywad ust i nosa za pomocą 
maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używad przyłbicy, która nie utrudnia 
oddychania. 

15. Należy unikad tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną 
przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakooczeniu. 

16. Zdający może opuścid na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakooczył pracę z arkuszem) 
najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakooczenia pracy z 
arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakooczeniem egzaminu (nawet jeżeli 
zdający skooczył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali 
egzaminacyjnej 

17. Zdający po egzaminie są zobowiązani unikania spotkao w grupie, np. przy wejściu do 
szkoły. Wrażeniami z egzaminu powinni dzielid się wykorzystując media 
społecznościowe, komunikatory etc. 

18. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, 
przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o 
tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie 
zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu 
lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 


