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INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY  ORAZ OSÓB 

BIORĄCYCH UDZIAŁ  W ORGANIZOWANIU I PRZEPROWADZANIU  

EGZAMINÓW MATURALNYCH  W 2021 R. W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH          

I EKOLOGICZNYCH W BRYNKU 

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

 2. Zdający , nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu  nie może przyjść na ten 

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 wejść  na teren szkoły,  z wyjątkiem sytuacji, kiedy piszący  wymaga pomocy np. 

w poruszaniu się.  

 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

- zdający  piszący egzamin 

- osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu (nauczyciele, specjaliści) 

- pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu oraz dezynfekcję itp. 

- pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych , jeżeli wystąpi taka konieczność. 

 5.  Piszący egzamin nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, 

maskotek.  

 6. Na egzaminie każdy zdający  korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis piszący na czarno), linijki, 

cyrkla, kalkulatora itd. Piszący egzamin  nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.  

 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test należy przynieść własną butelkę z wodą, którą po egzaminie  należy zabrać. 

8.  Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Mieszkańcy internatu stołują się na ogólnych zasadach. 

 9. Czekając na wejście do pawilonu dydaktycznego, pałacu  albo sali egzaminacyjnej, piszący  zachowują odpowiedni 

odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają założone maseczki.  

 10.  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). 

Noszenie maseczek obowiązuje na terenie całej szkoły (pawilon, sala gimnastyczna, pałac) i zespołu pałacowo-

parkowego.  

 11. Zdający   są zobowiązani do noszenia maseczek  do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.    Po zajęciu 

miejsca w sali egzaminacyjnej  piszący ma obowiązek ponownie założyć maseczkę, 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 4) podchodzi do stolika ze słownikami na egzaminie z języka 

polskiego.  

 12. Zarówno zdający  , jak i nauczyciele powinni mieć założone maseczki  w trakcie egzaminu ,  nawet po zajęciu 

miejsca przy stoliku ( w przypadku zdających ) lub kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc ( w przypadku 

nauczycieli i innych osób zaangażowanych w przeprowadzenie egzaminu  w danej sali). Nauczyciele podczas poruszania 

się po sali powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą zdjąć maseczkę, kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc, 

przy zachowaniu niezbędnego odstępu. 

13. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą nosić maseczki , mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej 

wydzielonej części  sali. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi uczniami 

oraz uczniami i nauczycielami , wynosi 2 m.  
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 13 a) Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może nosić maseczki , powinna zostać zgłoszona 

dyrektorowi szkoły nie później  niż do 28 kwietnia 2021 r. do godz. 10.00. 

13 b) Zdający  chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie 

powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły nie później niż do 28 kwietnia  2021 r.  

 14.  Przy wejściu do szkoły, sali egzaminacyjnej, toalety,  zdający  musi zdezynfekować ręce stojącym płynem do 

dezynfekcji po zapoznaniu się z instrukcją dezynfekcji. 

 15. W przypadku korzystania ze słownika , zdający musi zdezynfekować ręce przed i po jego dotykaniu. 

 16. Zdający  bezwzględnie przestrzega obowiązujące zasady  bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:  

1) zakaz kontaktowania się z innymi piszącymi egzamin,  

2) obowiązek  założenia maseczki w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety, podejścia 

do stolika ze słownikami na teście z języka polskiego, wyjścia z sali , po zakończeniu pracy z arkuszem,  

3) 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, 

4) konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych piszących  przed i po zakończonym egzaminie.  ( Należy 

unikać tworzenia się grup zdających   przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną, przed rozpoczęciem egzaminu,  oraz 

po jego zakończeniu).  Wrażeniami po napisaniu egzaminu   należy się dzielić między sobą z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.  

 17. Piszący egzamin  potwierdzają swoją obecność, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.  

 18. Piszący  może opuścić na stałe salę  (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem 

wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. Zamiar opuszczenia sali zgłasza poprzez podniesienie ręki. 

Arkusz egzaminacyjny   po sprawdzeniu poprawności kodowania pozostawia odwrócony na stoliku. W ciągu ostatnich 

15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie 

opuszczają sali egzaminacyjnej. 

19. Jeżeli zdający  lub nauczyciel  przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel  informuje o tym dyrektora szkoły 

, który zapewnia odizolowanie zdającego  lub innej osoby   w odrębnym przygotowanym do tego celu pomieszczeniu                           

z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób. 

  

PRZED EGZAMINEM  

 1. Zdający   powinien przypomnieć sobie  kluczowe  informacje  o egzaminie maturalnym w „nowej formule” zawarte              

w informatorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). 

2. Piszący  przygotowuje sobie długopis piszący na czarno, dokument tożsamości ze zdjęciem i nr pesel  oraz inne 

dozwolone pomoce ujęte w wykazie CKE (cyrkiel, linijka, kalkulator itp.).  

3. Piszący egzamin  przypomina sobie podstawowe zasady zakładania i zdejmowania maseczki, technikę mycia rąk                                

i dezynfekcji środkiem dezynfekcyjnym oraz przygotowuje środki ochrony dróg oddechowych (maseczki), chusteczki  

higieniczne  i zabiera je na egzamin.  

4. Zdający  i nauczyciel powinien dodatkowo posiadać własny żel antybakteryjny aby jak najczęściej dezynfekować ręce 

i starać się nie dotykać nosa, ust, twarzy.  

5.  Dłuższe włosy powinny być spięte, uczesane w kok (można założyć czepiec). 

6. Na salę piszący wchodzą wyznaczonymi wcześniej wejściami, tak aby zachować odpowiedni dystans. 
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 W TRAKCIE EGZAMINU.     

1. Zdający   ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin  punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem (nie 

później niż 30 minut przed egzaminem). Należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (ze  zdjęciem).  

Przed wejściem do budynku i na salę należy zdezynfekować dłonie. Pojemniki ze środkiem dezynfekcyjnym będą 

wystawione w odpowiednich miejscach. Losowanie nr stolików na sali przeprowadza nauczyciel w obecności 

zdającego. 

2. Zdający  nie może wnosić do sali  żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.  Zdający 

potwierdzają swoją obecność  na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.  

3. Zdający  w trakcie  testu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, wymienionych                         

w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów.  

4. Zdający  może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.  Podczas pracy z arkuszem  butelka powinna stać 

na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych (po egzaminie butelkę należy 

zabrać). 

5. Zdający  ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją przekazaną przez nauczyciela, 

sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych, zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza oraz 

sprawdzić kompletność arkusza.   

6. Piszący ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.   

7. 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. Zamiar opuszczenia sali zgłasza poprzez podniesienie 

ręki. Arkusz egzaminacyjny po sprawdzeniu poprawności kodowania pozostawia odwrócony na stoliku. W ciągu 

ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) 

zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej). Opuszczając salę w maseczce zdający dezynfekuje dłonie i  jak najszybciej 

opuszcza teren szkoły. 

8. Zdający  może zostać poproszony o obecność podczas odbierania arkuszy przez nauczyciela od dyrektora szkoły 

(przed egzaminem) lub o pozostanie w sali egzaminacyjnej podczas pakowania materiałów  po jego  zakończeniu.   

9. Egzamin  zdającego z danego przedmiotu  może zostać unieważniony, jeżeli zespół nadzorujący stwierdzi:                                    

a) niesamodzielne rozwiązywanie zadań,  

b) wniesienie przez zdającego   do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów 

niewymienionych  w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez piszącego  w sali egzaminacyjnej 

z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów, 

 c) zakłócanie przez piszącego prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.   

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u nauczyciela lub u zdającego. 

 1. Jeżeli zdający lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły, 

który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym, wyznaczonym 

pomieszczeniu ( w sali gimnastycznej przy wejściu głównym lub w pałacu obok auli lub w szkole w gabinecie 

pielęgniarki) z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. W razie pogarszania się stanu ich zdrowia 

dyrektor szkoły informuje pogotowie ratunkowe.  

2. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający lub nauczyciel 

powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.  

3. Pracownicy szkoły  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni 

pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem POZ, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – zadzwonić pod nr 999 

albo 112.  Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (https://www.gov.pl/web/gis) oraz 

Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa.  
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4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących 

zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy poinformować pracownika o konieczności 

skontaktowania się z lekarzem POZ. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, 

oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).  

5. W przypadku wystąpienia u zdającego  lub nauczyciela, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział                                                  

w przeprowadzaniu egzaminu  w danej sali niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy 

niezwłocznie przerwać egzamin  tego zdającego lub pracę nauczyciela i odizolować osobę przejawiającą objawy 

choroby. 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH W 2021 ROKU 

MAJ - 2021 GODZINA  PRZEDMIOT  

04.05.21 wtorek 9.00 j. polski pp 

05.05.21 środa 9.00 matematyka pp 

06.05.21 czwartek 9.00 j. angielski pp 

07.05.21 piątek 9.00 j. angielski pr           

10.05.21 poniedziałek 9.00 j. polski pr                

11.05.21 wtorek 9.00 matematyka pr        

11.05.21 wtorek 14.00 wos pr                             

12.05.21 środa 9.00 biologia pr               

13.05.21 czwartek 9.00 geografia pr 

13.05.21 czwartek 14.00 j. niemiecki pp 

14.05.21 piątek 9.00 chemia pr  

17.05.21 poniedziałek 9.00 historia pr 
 

W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ PRZYPADKAMI PTASIEJ GRYPY PROSZĘ O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ 

OSTROŻNOŚCI. ZABRANIA SIĘ DOTYKANIA PTAKÓW I PRZEBYWANIA W ICH BEZPOŚREDNIEJ BLISKOŚCI. O KAŻDYM 

PRZYPADKU ZNALEZIENIA MARTWEGO PTAKA NA TERENIE PARKU NALEŻY POINFORMOWAĆ DYREKCJĘ SZKOŁY.  

 

          Ireneusz Gudowicz 

 

 


