
DROGI MATURZYSTO 

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ I TO MUSISZ PAMIĘTAĆ 

 

1. Na egzamin możesz przyjść wyłącznie zdrowy/a, bez objawów chorobowych 

kompatybilnych z objawami COVID-19. 

 

2. Nie możesz przyjść na egzamin, jeżeli przebywasz w domu z osobą w izolacji w 

warunkach domowych albo sam/a jesteś objęty/a kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych. 

 

3. Jeśli ze względów zdrowotnych nie możesz zakrywać ust i nosa maseczką z powodu 

całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności 

intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z 

powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych układu oddechowego lub krążenia, 

przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, możesz 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.  Musisz to zgłosić dyrektorowi szkoły nie później niż 

tydzień przed egzaminem.  

 

4. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z tobą na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, 

kiedy wymagasz pomocy np. w poruszaniu się (należy to wcześniej zgłosić). 

 

5. Nie powinieneś wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek, urządzeń telekomunikacyjnych. 

 

6. Korzystasz tylko z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, 

czarnego długopisu itd. 

 

7. Nie możesz pożyczać przyborów od innych zdających. 

 

8. Potwierdzasz swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z 

własnego długopisu. 

 

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

(woda w butelce mniej niż 1 litr).  



 

10. 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. 

 

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

opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły w wyznaczonym pomieszczeniu 

zachowując dystans 1, 5m od innych osób z uwzględnieniem wszelkich zasad sanitarnych. 

 

12. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej/szkoły zachowujesz odstęp co najmniej 1,5 m 

oraz masz zakryte maseczką usta i nos. Maseczkę można zdjąć po zajęciu miejsca w sali 

egzaminacyjnej. W trakcie egzaminu masz obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:  

1) podchodzi do ciebie osoba nadzorująca egzamin, aby odpowiedzieć na zadane pytanie, 

2) wychodzisz do toalety, 

3) kończysz pracę z arkuszem i wychodzisz z sali.  

Jeśli uznasz to za właściwe możesz mieć zakryte usta i nos podczas całego egzaminu. 

Podczas wpuszczania do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może 

poprosić Ciebie o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości 

(konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). 

 

13.  W czasie egzaminu nie dotykacie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a 

także przestrzegacie higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć 

usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. 

 

14. Po egzaminie należy zachować odpowiedni dystans od innych zdających. 

 

15. Kategoryczny zakaz gromadzenia się pod szkołą, aby omówić egzamin. 

 

16.  Wrażeniami po egzaminie dzielicie się między sobą z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, i unikacie spotkań w grupie, np. przy 

wejściu do szkoły. 

 


