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INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY  W 2020 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 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. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść  na teren szkoły,  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga 

pomocy np. w poruszaniu się.  

 4.  Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, 

maskotek.  

 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis piszący na 

czarno), linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.  

 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą, którą po 

egzaminie należy zabrać. 

7.  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.  

 8.  Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić 

budynek szkoły i  oczekiwać na terenie zespołu pałacowo-parkowego  na rozpoczęcie kolejnego 

egzaminu danego dnia zachowując zasady higieny i bezpieczne odległości.  

 9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp          

(co najmniej 2 m) oraz mają zakryte usta i nos.  

 10.  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.  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).  

 11. 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) podchodzi do stolika ze słownikami na egzaminie z języka polskiego.  

 12. Zdający,  mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu,  po 

zajęciu miejsca przy stoliku. 
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13. 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.  

 13 a) Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać  ust i nosa, 

powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później  niż do 29 maja 2020 r.  

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 04 czerwca 2020 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 ortograficznego,  słownika wyrazów bliskoznacznych , 

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 zdającymi,  

2) obowiązek  zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do 

toalety, podejścia do stolika ze słownikami na egzaminie z języka polskiego, wyjścia z sali 

egzaminacyjnej  po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,  

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 zdających  po zakończonym egzaminie.  

( Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed 

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu).  Wrażeniami po egzaminie należy się dzielić między 

sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań 

w grupie, np. przy wejściu do szkoły.  

 17. Zdający potwierdzają swoją obecność  na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając                    

z własnego długopisu.  

 18. 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.    

19. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub 

członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który 

zapewnia odizolowanie zdającego  w odrębnym pomieszczeniu. 

 PRZED EGZAMINEM MATURALNYM    

 1. Absolwent powinien przypomnieć sobie  kluczowe  informacje  o egzaminie maturalnym w „nowej 

formule” zawarte w informatorze CKE oraz terminy egzaminów i godziny ich rozpoczęcia. 

2. Absolwent przygotowuje sobie długopis piszący na czarno, dokument tożsamości ze zdjęciem i nr 

pesel (konieczne sprawdzenie poprawności numeru pesel z numerem na kodzie kreskowym i liście 

obecności) oraz inne dozwolone pomoce ujęte w wykazie (cyrkiel, linijka itp).  
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3. Absolwent przypomina sobie podstawowe zasady zakładania i zdejmowania maseczki, technikę 

mycia rąk i dezynfekcji środkiem dezynfekcyjnym oraz przygotowuje środki ochrony dróg 

oddechowych (maseczki, przyłbice), chusteczki  higieniczne  i zabiera je na egzamin.  

4. Absolwent 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) 

 W TRAKCIE EGZAMINU MATURALNEGO.     

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

harmonogramem (nie później niż 30 minut przed egzaminem). Na egzamin 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 przewodniczący ZN lub jego członek                         

w obecności zdającego. 

2. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej 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  egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, 

wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych 

materiałów i przyborów.  

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

egzaminacyjnym 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 

przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz 

danych na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej 

arkusza oraz sprawdzić kompletność arkusza.   

6. Zdający 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, jak najszybciej opuszcza teren szkoły i 

wyjeżdża do domu. 

8. Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez 

przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły lub o pozostanie w sali egzaminacyjnej 

podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu egzaminu.   

9. Egzamin zdającego z danego przedmiotu  może zostać unieważniony, jeżeli zespół przedmiotowy 

zespół nadzorujący stwierdzi: a. niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez 

zdającego b. wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub 

materiałów i przyborów niewymienionych  w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie 
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przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych 

materiałów i przyborów c. zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu maturalnego 

w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.   

10. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu z tego 

przedmiotu w danym roku.   

11. Nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów  nie stanowi przeszkody 

w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów pod kątem uzupełnienia ich za rok.  

 PO EGZAMINIE MATURALNYM    

 1. Zdający ma prawo zgłosić uzasadnione zastrzeżenia związane z naruszeniem przepisów dotyczących 

przeprowadzania egzaminu maturalnego. Procedura jest opisana w sekcji 15.3. informatora CKE.   

2. Jeżeli egzaminator stwierdzi podczas sprawdzania pracy niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez 

absolwenta, otrzyma on od dyrektora OKE – za pośrednictwem dyrektora szkoły – informację                       

o zamiarze unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu. Procedura jest opisana w sekcji 15.2.  

informatora CKE. 

3. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przyczyn określonych w pkt 15.1.3. 

informatora CKE, szkoła jest zobowiązana udzielić zdającemu pełnego wsparcia na kolejnych etapach 

przeprowadzanej procedury.   

4. Wyniki egzaminu maturalnego  zostaną ogłoszone do 11 sierpnia 2020 r. ,a w przypadku egzaminu 

poprawkowego do 30 września 2020 r.   

5. Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub 

zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego – odbiera dokument w macierzystej szkole.   

 6. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach egzaminu 

opracowaną przez OKE w macierzystej szkole.   

7. Zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz złożenia wniosku 

o weryfikację sumy przyznanych punktów. Procedura jest opisana w sekcji 15.5. informatora CKE. 

  


