
ZASADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

 OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS EGZAMINU MATURALNEGO, ZAWODOWEGO, 
POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

MATURZYSTO, UCZNIU! 

1. Nie wchodź na teren szkoły, jeżeli Ty lub osoba, z którą mieszkasz, jest na kwarantannie. 

2. Do egzaminu może przystąpić osoba zdrowa.  

3. Jeżeli ze względów zdrowotnych nie możesz zakrywać ust i nosa masz obowiązek zgłosić ten fakt Dyrektorowi 

ZSE do dnia 29 maja 2020 r.  

4. Zachowaj co najmniej 1,5 m odstęp od innych osób (unikaj tworzenia grup zdających przed szkołą oraz przed 

salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu). 

5. Na teren szkoły nie wnoś zbędnych rzeczy np. książki, telefon komórkowy, torebki, plecak. 

W wyjątkowej sytuacji niektóre rzeczy np. kluczyki do samochodu, okrycie wierzchnie możesz zostawić w 

udostępnionej przez szkołę szafce, wcześniej wkładając je do jednorazowej reklamówki, w którą należy 

zaopatrzyć się we własnym zakresie, a po zakończonym egzaminie zabrać ze sobą.   

NIE PRZYNOŚ PIENIĘDZY I INNYCH KOSZTOWNOŚCI   

6. Zakrywaj usta i nos, dopóki nie zajmiesz miejsca w sali egzaminacyjnej. 

7. Na teren szkoły wchodzisz zgodnie z harmonogramem wejść na teren szkoły/ do sali egzaminacyjnej 

(harmonogram otrzymasz od wychowawcy na dwa dni przed egzaminem oraz zostanie on opublikowany na 

stronie internetowej szkoły). 

8. Jesteś zobowiązany do dezynfekcji rąk: 

a) przed wejściem do szkoły,  

b) przed wejściem na salę egzaminacyjną, 

c) przed i po skorzystaniu ze słownika np. na egzaminie z j. polskiego. 

9. Na salę egzaminacyjną możesz wnieść własną butelkę wody, którą stawiasz na podłodze przy ławce. 

10. Na egzaminie korzystasz z własnych przyborów wskazanych w Komunikacie  dyrektora CKE. 

11. Nie pożyczaj przyborów od innych zdających.  

12. Cudzoziemcy na egzamin z j. polskiego i matematyki przynoszą własne słowniki dwujęzyczne. 

13. Podczas wejścia na salę egzaminacyjną możesz  zostać poproszony o chwilowe odsłonięcie twarzy. 

14. Potwierdzając obecność  na egzaminie podpisujesz się w wykazie korzystając z własnego długopisu. 

15. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej i w trakcie egzaminu zakryj usta i nos, gdy: 

a) podchodzi do ciebie członek komisji, 

b) wychodzisz do toalety, 

c) podchodzi do ciebie egzaminator, 

d) sygnalizujesz podniesieniem ręki, że kończysz prace z arkuszem egzaminacyjnym, 

e) korzystasz ze słowników ogólnodostępnych. 

16. Sali egzaminacyjnej nie możesz opuścić na stałe przed upływem 1 godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu. 

17. Jeżeli zakończyłeś pracę z arkuszem możesz opuścić salę egzaminacyjną najpóźniej na 15 minut przed czasem 

wyznaczonym jako czas zakończenia pracy. W ciągu ostatnich 15 minut nie możesz opuścić sali egzaminacyjnej.  

18. Nie możesz przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami lub zmianami 

egzaminu.  

19. Wrażeniami po egzaminie podziel się z innymi wykorzystując media społecznościowe, telefon, a nie w szkole, czy 

przy wejściu do szkoły. 

20. Po zakończonym egzaminie niezwłocznie opuść budynek szkoły. 

 


