
Wytyczne dla uczniów  
ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH w Nysie  

przystępujących do egzaminu maturalnego  
w roku szkolnym 2020 /2021  

(w związku z COVID-19)  

 

CZĘŚĆ 1. 
 

Zdający 
 

1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa - 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 powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek… 

 

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

kalkulatora itd. Jeżeli zdający skorzysta z przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów 

rezerwowych przygotowanych przez szkołę – konieczna jest ich dezynfekcja .W przypadku 

materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. 

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

 

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

 

6. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. 

 

7. 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 zachowując odległość 1,5 m. 

 



 

CZĘŚĆ 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 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). 

 

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. 

 

4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za 

właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku 

lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu 

nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali). 

 

5.Zdający, którzy 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 

 

 



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

zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły najpóźniej 27 kwietnia 2021 r. Dyrektor szkoły niezwłocznie 

przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej 

dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

 

6.Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi 

zakresami ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to 

konieczne – znajdujących się w nich sprzętów. 

 

CZĘŚĆ 3. 

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynku, pomieszczeń 

 

1. Przy wejściu do szkoły zostanie wywieszona informacja: 

1) dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu 

2) zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-

epidemiologicznej 

3) zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego 

4) zawierająca numery telefonów do służb medycznych 

5) zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590). 

 

2. Przy wejściu do szkoły dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 

60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące 

na teren szkoły. 

3. Płyn do dezynfekcji rąk jest również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu 

umieszczona jest informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 

4. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę 

zdających z np. jednego słownika ( na egzaminie z języka polskiego) , z którego może 

korzystać więcej niż jedna osoba, ustawiony zostaje dozownik z płynem dezynfekcyjnym; 

zdający zostaną poinformowani o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem 

z danego materiału egzaminacyjnego. 

5. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający oraz 

inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek 

stanowią: 

1) EM z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas 

których odtwarzane jest nagranie z płyty CD 

2) sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone tak, aby nie tworzyć przeciągów. 



 

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie będą mogły być 

otwarte, będzie zapewniona regularna dezynfekcja klamek/uchwytów. 

6. Sale egzaminacyjne są wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co 

godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje 

zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających. 

 

7. Każdy zdający będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. 

w odrębnym pomieszczeniu - sala szkolna nr 11, w której dla zdających będą przygotowane 

przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), 

w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod 

zamknięciem. 

 

8. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu: 

 

1) wejście zdających na teren szkoły różnymi wejściami, (wejście główne klasy: IVH i IVL, 

wejście od ul. Głowackiego: klasy IVP i IVPM - informacja zostanie umieszczona przed 

wejściem) 

 

2) wypuszczanie zdających z sal po egzaminie nastąpi sala po sali, po upewnieniu się, że 

zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin 

 

9. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) 

pouzyskaniu zgody Komisji . 

 

10. W przypadku zdającego, który przystępuje do egzaminu, korzystając z pomocy 

nauczyciela wspomagającego, musi również być zachowany co najmniej 1,5-metrowy odstęp 

pomiędzy tym zdającym 

 

a nauczycielem. Jeżeli zdający ma trudności w komunikacji i przy zachowaniu wskazanego 

odstępu występują problemy ze zrozumieniem mowy, odstęp można zmniejszyć do 

niezbędnego dla zrozumienia wypowiedzi zdającego, z zachowaniem innych środków ochrony 

(np. wykorzystania przyłbic zamiast maseczek, zakrycia ust i nosa przez nauczyciela 

wspomagającego). 

 



11. W sali 11 będzie można zostawić przyniesione przedmioty, których nie można wnieść 

na salę egzaminacyjną. Prosimy , by nie wnosić na teren szkoły telefonów komórkowych. 

I innych zbędnych przedmiotów. 

 

12. Prosimy pamiętać o zabraniu czarnych długopisów, kalkulatora prostego, cyrkla , linijki 

( matematyka) , lupy ( np. geografia). 

 

 

UWAGA: 

Bardzo prosimy , aby wrażeniami po egzaminie zdający dzielili się między sobą 

z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie i unikali 

spotkań w grupie, np. przy wyjściu ze szkoły. 

 


