Informacje na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i
przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r.,
w tym zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego
zgodnie z Wytycznymi MEN, CKE i GIS
Podstawa prawna
Informacje na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i przeprowadzania
egzaminu maturalnego w 2020 r., w tym zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego, zostały
opracowane zgodnie z:
1. ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, ze
zm.),
2.

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu
maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, ze zm.),

3.

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700)

4. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie
szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
maturalnego w roku szkolnym 2019/2020, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej,
5. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie
harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz
egzaminu maturalnego w 2020 roku (aktualizacja z 21 maja 2020 r.),
6. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie
materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie
ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2020 roku, opublikowanym
na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
7. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843, ze zm.)
8. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. poz. 493, ze zm.), w szczególności z rozporządzeniem zmieniającym
ww. rozporządzenie (Dz.U. poz. 891),
9. Wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:
ósmoklasisty (E8), gimnazjalnego (EG), maturalnego (EM), potwierdzającego kwalifikacje
w
zawodzie
(EPKwZ),
zawodowego
(EZ),
dostępnymi
pod
adresem
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200515%20Przeprowadzanie%20egzamin%C3%
B3w%20COVID%20Wytyczne_WO.pdf

Kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu
 Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik
szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).
 Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu
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.
 Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać 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.;
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.





 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.

Wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących
udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące
zakrywania ust i nosa oraz zasady korzystania z przyborów podczas egzaminów.
 Wejście na teren obiektu w godzinach od 7.55 do 8.15 oraz 12.55 do 13.15
zgodnie z porządkiem alfabetycznym nazwiska zdającego.

Nazwisko zdającego

Godzina wejścia do szkoły

A-D

7.55 - 8:00

12.55-13.00

G-L

8.00 - 8.05

13.00-13.05

Ł-R

8.05 - 8.10

13.05-13.10

S-Z

8.10 - 8.15

13.10-13.15

 Wszyscy zdający egzamin maturalny wchodzą do budynku szkolnego zachowując
wyznaczone ciągi komunikacyjne-wchodzą pojedynczo wejściem oznaczonym dla LVI LO
zobowiązani są do zastosowania się wyznaczonych środków ostrożności.
 Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (własną 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.
 Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp
(co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek.
 Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla,
kalkulatora itd. Szkoła zapewnieni zdającym kalkulatory, które zostaną zdezynfekowane.
Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu
przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne
słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu
nadzorującego (w rękawiczkach).
 W przypadku potrzeby skorzystania ze wspólnego słownika (egzamin pisemny z j. polskiego),
przed jego pobraniem konieczna jest dezynfekcja rąk przygotowanym do tego celu środkiem
dezynfekującym.
 Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną małą butelkę z wodą.
 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).
 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:

 podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 wychodzi do toalety,
 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego,
obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu podczas poruszania
się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy
obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 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 / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg
egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego
i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie
egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą
maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia
oddychania.
 Zdający i wszystkie osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz uczestniczący przy
organizacji egzaminu na terenie szkoły pamiętają o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy,
zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny podczas kaszlu i kichania
(zakrywanie ust zgięciem łokcia).
 Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej
niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty
w przerwie między egzaminami.
Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń,
w tym sposobów aranżacji budynku szkoły.
 Przy wejściu do szkoły znajdą się informacje:

 dotyczące objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu;
 zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarnoepidemiologicznej;

 zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego;
 zawierające numery telefonów do służb medycznych;
 zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
 Na terenie szkoły w wyznaczonych miejscach będą pełnione dyżury przez nauczycieli w celu
zadbania o stosowanie się do obowiązujących zasad, a w szczególności zachowania dystansu

społecznego, przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką oraz sprawnego
wejście do budynku szkoły (wyjścia) przez wyznaczone wejście/wyjście. Miejsca dyżurów:






wejście na teren szkoły;
wejście do budynku szkoły;
holl na parterze – dezynfekcja rąk;

parter przy schodach wejściowych na I piętro – kierowanie abiturientów do sal
przeznaczonych na szatnie oraz do sal egzaminacyjnych (na tablicy będą podane niezbędne
dane imienne);
 korytarz I piętra – czuwanie nad ruchem w salach-szatniach i sprawnym przejściem do sal
egzaminacyjnych;
 korytarze II piętra - zadbanie o zachowanie dystansu społecznego, przestrzegania obowiązku
zakrywania ust i nosa maseczką do momentu wejścia do sal egzaminacyjnych, dyżur podczas
trwania egzaminu i nadzór nad sprawnym opuszczeniem przez zdających szkoły
po egzaminie.
 Na terenie szkoły, a także poza nią nie wolno gromadzić się w grupach, np. aby podzielić się
między sobą wrażeniami po egzaminie. Należy stosować odpowiedni dystans społeczny.

 W każdej sali egzaminacyjnej będzie dostępny płyn do dezynfekcji rąk.
 Stoliki zostaną ustawione w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi
zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku
 Przed i po każdym egzaminie obowiązkowo będą dezynfekowane stoliki i krzesła w sali
egzaminacyjnej oraz materiały, sprzęt i narzędzia, z których korzysta więcej niż jeden
zdający.
 Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby
zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich
otwierać. Wyjątek stanowią:
 egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu,
podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD;
 sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.
 Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte,
będzie zapewniona regularna dezynfekcja klamek/uchwytów.
 Sale egzaminacyjne będą 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.
 W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych będą zapewnione dozowniki z płynem
umożliwiającym dezynfekcję rąk przy stosowaniu prawidłowych zasad mycia rąk.
 Stoły oraz krzesła w sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane przed i po każdym
egzaminie. Dotyczy to sprzętu, urządzeń oraz przyborów znajdujących się w salach
egzaminacyjnych.
 Na terenie szkoły zostanie wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in.
w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 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.
 Na terenie szkoły będzie wyznaczone i przygotowane miejsce (pomieszczenie, przestrzeń),
wyposażone w płyn dezynfekujący, w którym osoby przystępujące do dwóch egzaminów
jednego dnia będą mogły, przy zachowaniu odpowiednich odstępów, zjeść przyniesione
przez siebie produkty w przerwie między egzaminami, albo poczekać do rozpoczęcia
popołudniowej sesji egzaminacyjnej. Jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe, przestrzeń ta
zostanie zorganizowana na świeżym powietrzu.
Wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka
zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

 W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby
biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostanie niezwłocznie
przerwany egzamin tego zdającego oraz zostanie wdrożona odpowiednia procedura
zgodnie z wytycznymi GIS.
 W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu
nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej
objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący
zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla
wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego
oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
Wytyczne określające sposób postępowania w dniu egzaminu, w sali egzaminacyjnej
Zdający po wejściu do sali egzaminacyjnej:
 wchodzą do sali w kolejności określonej na wykazie zdających, po uprzedniej dezynfekcji rąk;
 okazują dokument tożsamości ze zdjęciem, a także świadectwo ukończenia szkoły
w przypadku zdających spoza szkoły;
 w razie potrzeby informują Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego o alergii albo innym
schorzeniu, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Informacja pozwoli nie
interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”;
 nie wnoszą ze sobą telefonów komórkowych lub innych urządzeń oraz przyborów spoza listy
określonej przez CKE (urządzenia i rzeczy osobiste zostawiają w wyznaczonym miejscu);
 sprawdzają poprawność numeru PESEL; w przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL
zdający koryguje ten numer na liście zdających i podpisuje się;
 wyznaczony członek ZN losuje numer stolika i zapisuje ten numer na wykazie zdających;
 abiturient podpisuje się na wykazie zdających;
 otrzymuje 2 naklejki z kodem kreskowym; w przypadku błędu w numerze PESEL zdający
nie pobiera kodu kreskowego, a w miejscach przeznaczonych na naklejki na arkuszu
egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi jest zobowiązany odręcznie napisać swój prawidłowy
numer PESEL a wyznaczony członek ZN dopisuje na arkuszu egzaminacyjnym i karcie
odpowiedzi identyfikator szkoły;
 zajmują wylosowane miejsca.
Tablice lub karty wybranych wzorów odpowiednio do danej formuły egzaminu (dotyczy
matematyki, fizyki, chemii i biologii) będą rozłożone na stolikach zdający
Uwaga! W sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający przydzieleni do danej sali.
Przewodniczący ZN wraz z przedstawicielem zdających zgłasza się do przewodniczącego SZE i
odbiera materiały na dany egzamin.
Zdający po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych zostaną poinformowani o:
 czasie rozpoczęcia i trwania egzaminu;
 zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z nich;
 korzystaniu wyłącznie z dozwolonych materiałów i własnych przyborów (nie ma możliwości
pożyczania od innych zdających);
 konieczności sprawdzenia kompletności arkusza, w tym sprawdzenia kolejności zadrukowanych
stron i kolejności zadań w arkuszu;
 udzielaniu odpowiedzi przy użyciu czarnego koloru wkładu długopisu lub pióra z czarnym
atramentem;
 sposobie kodowania arkuszy i kart odpowiedzi poprzez:

naklejenie kodów kreskowych szkoły na stronie tytułowej arkusza i karcie odpowiedzi

zapisaniu numeru PESEL na stronie tytułowej i karcie odpowiedzi (sprawdzić zgodność
z naklejką)
 zapisaniu daty urodzenia na karcie odpowiedzi (opcjonalnie);
 nie wypełnianiu pola dysleksja/dyskalkulia (zrobi to członek ZN);

 konieczności zapoznania się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza;
 konieczności zaznaczenia odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi;
 na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący
ZN
informuje
zdających
o
czasie
pozostałym
do
zakończenia
pracy,
a w przypadku egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym oraz z języków obcych
nowożytnych na wszystkich poziomach – dodatkowo przypomina zdającym o obowiązku
przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Odpowiedź zaznaczona przez zdającego
na karcie odpowiedzi jest ostateczna, niezależnie od odpowiedzi zaznaczonej w arkuszu;
 zasadach zachowania się podczas egzaminu, w szczególności przestrzegania:
 samodzielnego rozwiązywania zadań
 nie porozumiewania się z innymi zdającymi
 zachowania ciszy
 nie zadawania pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych
 zakazu opuszczania sali bez zezwolenia
 W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący
ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu
warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami,
z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Zdający pozostawia zamknięty arkusz
na swoim stoliku.
 zasadach kontaktowania się z ZN poprzez podniesienie ręki, w szczególności:
 zgłoszenia zakończenia egzaminu (jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada
zamknięty arkusz na brzeg stolika, zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu ZN przez
podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem, po sprawdzeniu przez członka ZN poprawności
zakodowania arkusza i karty odpowiedzi, wychodzi z sali, nie zakłócając pracy pozostałym
zdającym). 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;
 zgłoszenia problemów zdrowotnych lub konieczności skorzystania z toalety;
 zgłoszenia zauważonej awarii lub innej groźnej sytuacji.
 sposobie zachowania się po upływie czasu przeznaczonego na egzamin (po upływie czasu
przeznaczonego na egzamin zdający zamyka arkusz i oczekuje na sprawdzenie przez członka
ZN poprawności zakodowania arkusza i karty odpowiedzi oraz na zgodę na opuszczenie sali).
 lokalizacji toalety.
W przypadku naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, w tym
stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu
egzaminu z danego przedmiotu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym,
przewodniczący ZN prosi do sali PSZE (dyrektora szkoły), który podejmuje decyzję
o przerywaniu egzaminu tego zdającego, unieważnia jego egzamin i nakazuje
opuszczenie sali egzaminacyjnej.
Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin i opuszczeniu sali przez zdających
Przewodniczący i członkowie ZN w obecności jednego przedstawiciela zdających:
 zbierają arkusze egzaminacyjne zgodnie z formułą i poziomem egzaminu;
 sprawdzają zgodność liczby arkuszy; sprawdzają, czy zaznaczono zgodnie z zał. 15
pole „dysleksji/dyskalkulii” - na pierwszej stronie arkusza oraz na karcie odpowiedzi;
 pakują arkusze do bezpiecznych kopert.

Podczas egzaminu i pobytu na terenie szkoły należy pamiętać i stosować się do zasad
zachowania się, w tym zasad dotyczących zachowania bezpieczeństwa sanitarnego
określonych w Wytycznych MEN, CKE i GIS.

Należy pamiętać, aby przy bezpośrednich kontaktach zdającego z członkiem zespołu
nadzorującego zarówno zdający, jak i członek zespołu nadzorującego mieli zakryte
usta i nos. W miarę możliwości zachowywać 1,5 m odstępu od siebie.
Członkowie zespołu nadzorującego rozdający zdającym materiały muszą mieć zakryte
usta i nos oraz muszą mieć założone rękawiczki.

