V Liceum Ogólnokształcące
im. Janusza Korczaka
w Tarnowie.

Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego
w V Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie
czerwiec 2020 r.
Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w V Liceum Ogólnokształcącym
w Tarnowie w czerwcu 2020 r zostały opracowane na podstawie wytycznych Centralnej
Komisji

Egzaminacyjnej,

Głównego

Inspektoratu

Sanitarnego

oraz

rozporządzenia

Ministerstwa Edukacji Narodowej i zostają wdrożone w związku z ogłoszonym na mocy
rozporządzenia z 20 marca 2020 r. z póź. zm. stanu epidemii.

Sekcja 1.
Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik
szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
1.2. 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.
1.3. Osoby trzecie nie mogą wejść ze zdającym na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy
zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
1.4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) zdający
2) 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,

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości,
dezynfekcję, obsługę szatni itp.
4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania
z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu,
5) 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.
1.5. W dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie będą prowadzone
zajęcia edukacyjne dla innych uczniów, nie będzie też dostępna biblioteka szkolna.
1.6. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, dodatkowych
toreb, maskotek, itp.
1.7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki,
cyrkla, kalkulatora. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
1.8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
1.9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków ani zakupu artykułów
spożywczych.
Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść
przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w wyznaczonym na
terenie szkoły miejscu, jeśli będzie mogła być zapewniona odpowiednia przestrzeń dla
zachowania dystansu społecznego.
1.10. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy
opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły w wyznaczonym miejscu na
rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia
przestrzeń do zachowania dystansu społecznego.
1.11. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków
zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby,
które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść
do pracy w dniu egzaminu.
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Sekcja 2.
Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
2.2. 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).
2.3. 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.
2.4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego,
obserwatorzy

i

inne

osoby

uczestniczące

w

przeprowadzaniu

egzaminu,

np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, 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.
2.5. 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).
2.6. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą
nosić przyłbicę. Jeśli cierpią na schorzenia, których objawy przypominają symptomy
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choroby zakaźnej ( katar, kaszel, kichanie, łzawienie) muszą zgłosić ten fakt do dyrektora
szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja 2020r.
2.7. 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.
2.8. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między
poszczególnymi częściami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia
dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

Sekcja 3.
Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

3.1. Przy wejściu do szkoły znajdować się będzie informacja:
1) dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania
zakażeniu
2) zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarnoepidemiologicznej
3) zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
4) zawierającą numery telefonów do służb medycznych
5) zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
3.2. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu,
min. 60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby
wchodzące na teren szkoły.
3.3. W przypadku egzaminu z języka polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie przez
grupę zdających z jednego słownika, będzie znajdować się dozownik z płynem
dezynfekcyjnym. Zdający będą zobowiązani do dezynfekcji rąk przed skorzystaniem ze
słownika.
3.4. W związku z koniecznością zapewnienia odpowiednich odległości oraz zaleceń
dotyczących ilości osób przebywających w jednej sali, egzamin jest przeprowadzany w
salach lekcyjnych i sali gimnastycznej w budynku V Liceum Ogólnokształcącego oraz
Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tarnowie.
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3.5. Ławki w sali egzaminacyjnej ustawione są w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi
zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
3.6. Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego dla zdających i członków zespołów
nadzorujących wymaga zwiększenia liczby sal, w których przeprowadzany jest egzamin
oraz zapewnienie zespołów nadzorujących i nauczycieli dyżurujących

zgodnie z

warunkami określnymi w rozporządzeniu 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, z późn. zm.).
W roku szkolnym 2019/2020 z każdej sali egzaminacyjnej w każdym egzaminie, PZN
sporządza plan sali egzaminacyjnej, dodatkowo wskazując odstępy zapewnione pomiędzy zdającymi
(jeżeli – co do zasady – odstępy pomiędzy wszystkimi zdającymi w danej sali egzaminacyjnej są
podobne, wystarczy wskazanie i opisanie odstępów). Sporządzanie planu sali egzaminacyjnej nie
dotyczy następujących sytuacji:
a) w danej sali egzaminacyjnej do egzaminu przystępuje tylko jeden zdający
b) dany egzamin jest przeprowadzanych w domu zdającego.

3.7. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego są przygotowane z zachowaniem co
najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu
nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności
organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos
oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego powinni do
niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest
jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Miejsca dla członków
zespołu nadzorującego są rozmieszczone w taki sposób, aby zachować odpowiednie
odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy
zdających.
3.8. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku są otwarte, tak aby zdający oraz
inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać.
Wyjątek stanowią:
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1) egzamin 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 mogą być otwarte,
prowadzona będzie regularna dezynfekcja klamek/uchwytów.
3.9. Sale egzaminacyjne muszą być 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.
3.10. Każdego zdający ma zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy
osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Rzeczy osobiste będą umieszone w
przezroczystym foliowym worku (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało
otwierania) i zostawione pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem.
3.11. Zapewniona będzie bieżąca dezynfekcję toalet.
3.12. Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w
czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy,
klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i
powierzchni płaskich są monitorowane.
3.13. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej są dezynfekowane przed i po każdym
egzaminie.
3.14. Dezynfekowane są również:
1) odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu z języka
obcego nowożytnego
2) kalkulatory na EM z matematyki, biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie,
chemii, fizyki jeżeli szkoła udostępni taki sprzęt jeśli zdający zapomnieli przynieść
swój kalkulator,
3) przybory piśmiennicze, jeżeli szkoła zdecyduje się zapewnić takie materiały dla
zdających, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin, z wyjątkiem materiałów
jednorazowych, których zdający nie zwracają.
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3.15. Na terenie szkoły wyznaczone i przygotowane zostanie pomieszczenie (wyposażone
m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można
odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Sekcja 4.
Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

4.1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego
przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu
przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą
być kaszel, katar lub łzawienie.
4.2. Członkowie

zespołu

nadzorującego

w

rękawiczkach

odbierają

arkusze

od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym
również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.
4.3. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących
zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego
z nauczycielem, wyjścia do toalety lub 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) konieczności

zachowania

odpowiedniego

dystansu

od

innych

zdających

po zakończonym egzaminie.
4.4. Niedozwolone jest tworzenie się
egzaminacyjną

przed

grup zdających przed szkołą oraz przed salą

rozpoczęciem

egzaminu

oraz

po

jego

zakończeniu.

W tym celu:
1)

zdający otrzymają z wyprzedzeniem informację o godzinie, o której powinni stawić
się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu,

2) zdający wpuszczani będą na teren szkoły o różnych godzinach,
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3) rozpoczęcie egzaminu dla kolejnych grup zdających będzie w 15- minutowych
odstępach czasowych (z zastrzeżeniem że egzamin nie rozpocznie się później niż 45
minut po godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie, wszyscy zdający z danej
grupy piszą egzamin w odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali
egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia
egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin
rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia
lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi),
4) zdający wypuszczani będą z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury –
sala po sali, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić
egzamin.
5) Jeżeli egzaminy będą się rozpoczynać z przesunięciem czasowym z przesunięciem
czasowym – spóźnieni zdający mogą wejść na egzamin nawet z ostatnią grupą, jeżeli
w danej sali egzaminacyjnej jest stolik, przy którym zdający może pracować z
arkuszem egzaminacyjnym.
4.5. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie,
korzystając z własnego długopisu.
4.6. 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.
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Sekcja 5.
Szczegółowe rozwiązania dotyczące przeprowadzania egzaminów z danego przedmiotu w
dostosowanych warunkach

5.1. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w domu zdającego również konieczne jest
zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa, w tym:
a) zakrywanie nosa i ust przez członków zespołu nadzorującego i a w sytuacjach
wymagających kontaktu z członkami zespołu – również przez rodziców/prawnych
opiekunów zdającego
b) zachowanie odpowiedniego (co najmniej 1,5-metrowego) odstępu pomiędzy
zdającym

a

członkami

zespołu

nadzorującego,

co

–

w

przypadku

gdy egzamin jest przeprowadzany w małym pomieszczeniu – może wiązać się z
zapewnieniem

rotacyjnej

obecności

tylko

jednego

z

członków

w tym samym pomieszczeniu ze zdającym; obowiązek zachowania odstępu
nie

dotyczy

kontaktów

rodziców/prawnych

opiekunów

zdającego

ze zdającym, np. podczas wykonywania w trakcie egzaminu niezbędnych czynności
pielęgnacyjnych,
c) dezynfekcji sprzętu lub urządzenia, jeżeli z tego samego sprzętu lub urządzenia
korzysta zdający i członek zespołu nadzorującego, chyba że członek zespołu
nadzorującego korzysta z tego urządzenia lub sprzętu w rękawiczkach
d) zapewnienie płynu dezynfekcyjnego dla członków zespołu nadzorującego
e) wietrzenia pomieszczenia, w którym jest przeprowadzany egzamin, przed
egzaminem, a jeżeli to możliwe – również w trakcie egzaminu.

Sekcja 6.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub
u zdającego

6.1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy
choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego
informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia
odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym
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pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od
innych osób.

Szczegółowe rozwiązania organizacyjne związane z przeprowadzaniem egzaminu w przypadku
konieczności odizolowania zdającego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu

1.W

przypadku

wystąpienia

konieczności

odizolowania

członka

zespołu

nadzorującego

przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu
egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu,
który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe,
dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie
zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony
jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje
się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.

2.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.

6.2. W przypadku zdających pełnoletnich przystępujących do egzaminu– PZE informuje
właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu
zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie
wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do
domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady
medycznej.
6.3. W wypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem pracownicy szkoły oraz członkowie
zespołów nadzorujących niebędący pracownikami szkoły nie przychodzą do pracy;
pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,
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oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod nr 999 albo
112 i informują, że mogą być zakażeni koronawirusem.
6.4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od
pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować
się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik,
należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się
do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy
należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
6.5. 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, należy
niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć procedurę opisaną w pkt
6.1.

Sekcja 7.
Przeprowadzanie egzaminu maturalnego.

7.1 W dniu poprzedzającym egzamin maturalny z danego przedmiotu przewodniczący
zespołu egzaminacyjnego lub przewodniczący zespołów nadzorujących upewniają się, że
zostały przygotowane kartki z numerami stolików (do oznaczenia stolików) oraz losy z
numerami stolików (do wylosowania przez przewodniczącego zespołu nadzorującego lub
członka zespołu nadzorującego w obecności zdającego).
7.2

W dniu poprzedzającym egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wraz z przedstawicielami przewodniczących
zespołów

nadzorujących

sprawdzają

stan

techniczny

urządzeń

niezbędnych

do

przeprowadzenia egzaminu maturalnego z języka obcego w każdej sali (odtwarzaczy płyt CD,
głośników) oraz ich rozmieszczenie, gwarantujące wysoką jakość dźwięku.
7.3

Przewodniczący zespołów nadzorujących przygotowują plany sal egzaminacyjnych,

uwzględniające

rozmieszczenie

zdających,

członków

zespołu

nadzorującego

oraz

obserwatorów w danej sali egzaminacyjnej (załącznik 13_1905):
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a. ustawienie stolików w sali egzaminacyjnej (stoliki, przy których będą siedzieć zdający, są
ponumerowane i ustawione w jednym kierunku), wraz z określeniem odstępów pomiędzy
zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego,
b. rozmieszczenie członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów,
c. podział sali na sektory, tj. grupy zdających pod bezpośrednim nadzorem poszczególnych
członków zespołu nadzorującego,
d. ustawienie sprzętu audio (jeżeli jest wykorzystywany do przeprowadzenia egzaminu).
Plan sali przygotowuje się wówczas, gdy do egzaminu w danej sali egzaminacyjnej przystępuje
dwóch lub więcej zdających.
7.4 . W dniu egzaminu, PZN sprawdzają przygotowanie sal, w tym w szczególności:
a. usunięcie z sali egzaminacyjnej pomocy dydaktycznych z zakresu danego przedmiotu,
b. ustawienie ponumerowanych stolików w jednym kierunku, w sposób zapewniający
samodzielną pracę zdających; z zastrzeżeniem że każdy zdający pracuje przy osobnym stoliku,
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego,
c. przygotowanie losów z numerami stolików,
d. przygotowanie odpowiednich stanowisk dla zdających uprawnionych do dostosowania
warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego,
e. przygotowanie miejsc dla członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów, zgodnie z
planem sali egzaminacyjnej,
f. umieszczenie w widocznym miejscu sprawnego zegara oraz tablicy (planszy) do zapisania
godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
g. umieszczenie na stolikach zdających lub w wydzielonym miejscu materiałów pomocniczych
określonych w komunikacie dyrektora CKE, a w przypadku materiałów, z których korzysta
wielu zdających, również płynu do dezynfekcji rąk obok tych materiałów,
h. umieszczenie przed wejściem do sali, w widocznym miejscu, listy zdających (imię i nazwisko)
w danej Sali,
i. przygotowanie sprzętu (np. odtwarzacza płyt CD, nagłośnienia, słuchawek, zapasowych
baterii, komputerów, pendrive’ów) niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu z języka
obcego nowożytnego; niezbędne jest zdezynfekowanie sprzętu wykorzystywanego do
przeprowadzenia egzaminów,
j. przygotowanie kilku zestawów zapasowych przyborów do pisania (jeżeli szkoła zdecyduje o
zapewnieniu takich zestawów i zapewni ich dezynfekcję),
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k. zapewnienie w każdej sali egzaminacyjnej wymaganych warunków sanitarnych.
7.5 Każdy przewodniczący zespołu nadzorującego w porozumieniu z PZE przypomina
członkom zespołu procedurę przebiegu części pisemnej egzaminu. Informuje, który obszar sali
egzaminacyjnej został każdemu z nich wyznaczony do nadzorowania, zwracając uwagę na
odpowiedzialność za samodzielność pracy zdających, poprawność i kompletność zakodowania
arkuszy przez zdających.
7.6 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego
zespołu w wyznaczonym przez siebie czasie i miejscu (około pół godziny przed rozpoczęciem
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie, zgodnie z komunikatem o
harmonogramie) sprawdza, czy materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia
egzaminu nie zostały naruszone.
W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne nie zostały naruszone, PZE otwiera je
w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawiciela zdających
(jednego z wszystkich sal egzaminacyjnych, w których w danym dniu jest przeprowadzany
egzamin maturalny), a następnie przekazuje każdemu przewodniczącemu zespołu
nadzorującego:
a. arkusze egzaminacyjne w odpowiedniej formie i liczbie odpowiadającej liczbie zdających w
poszczególnych salach egzaminacyjnych
b. inne materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu z danego
przedmiotu i na danym poziomie, tj.
 wykaz uczniów w danej sali egzaminacyjnej,
 formularz protokołu przebiegu egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej
 naklejki przygotowane przez OKE
 płyty CD w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego; otwarcie opakowania płyty
CD następuje w sali egzaminacyjnej bezpośrednio po wniesieniu do sali arkuszy
egzaminacyjnych (z wyjątkiem płyt oraz innych nośników, np. pendrive, na które zostały
nagrane pliki pobrane z serwisu OKE dla dyrektorów szkół)
 zwrotne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych (w 2020 r. dopuszcza się zapakowanie
arkuszy po egzaminie do innych kopert niż koperty zwrotne; koperty te muszą być opisane w
taki sam sposób, jak koperty zwrotne; muszą m.in. zawierać kod szkoły).
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Przewodniczący zespołu nadzorującego razem z przedstawicielem zdających – jeżeli uczeń z
danej sali uczestniczył w odbiorze materiałów od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego
– przenosi materiały egzaminacyjne do odpowiedniej sali egzaminacyjnej.
7.8 Rozpoczęcie i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w sali egzaminacyjnej.
1.Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu oraz
obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych
bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.
2. PZN przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory
wymienione w komunikacie o przyborach. Przypomina również zdającym o zakazie pożyczania
materiałów od innych zdających.
3. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z
arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający
przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
4. Przed rozpoczęciem egzaminu należy przypomnieć zdającym kluczowe zasady związane z
zapewnieniem bezpieczeństwa, tj.
a) obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz
każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu
nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza
salę egzaminacyjną, lub podchodzi do stanowiska, na którym znajdują się np. słowniki
b) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi
c) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny
podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia)
d) zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po
egzaminie.
5. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający
wchodzą

do

sali

egzaminacyjnej

pojedynczo,

okazując

dokument

ze

zdjęciem

potwierdzającym tożsamość; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu
nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.
6. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany, a
członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej
sali egzaminacyjnej.
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7. W czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.
W uzasadnionych przypadkach PZN może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali
egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się
zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Zdający
sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia PZN na wyjście z
sali zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego
nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali. Wychodząc z sali
egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos.
8. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających
związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania
egzaminu zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani
ich nie komentuje.
9. Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części pisemnej egzaminu
maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod
warunkiem

że

taka

konieczność

została

zgłoszona

przewodniczącemu

zespołu

egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu.
10. W czasie egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający,
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego
oraz obserwatorzy.
11. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających, przewodniczący zespołu nadzorującego
informuje ich:
a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu maturalnego, w tym zasadach dotyczących
zachowania bezpieczeństwa sanitarnego
b. o zasadach oddawania prac egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.
12. Następnie, nie wcześniej niż o godzinie podanej w komunikacie dyrektora CKE o
harmonogramie, członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne.
Członkowie zespołu nadzorującego rozdający zdającym ww. materiały muszą mieć zakryte
usta i nos oraz muszą mieć założone rękawiczki.
13. Po rozdaniu arkuszy przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających:
a. o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją
zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego,
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b. o konieczności sprawdzenia kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy zawiera
dołączoną kartę odpowiedzi, wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania,
c. o konieczności sprawdzenia, czy otrzymali Wybrane wzory matematyczne (dotyczy
egzaminu z matematyki) lub Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z
biologii, chemii i fizyki (dotyczy egzaminu z biologii, chemii i fizyki),
d. o konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych
przez OKE oraz o sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego.
14. Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu
egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z puli arkuszy rezerwowych (nie
wykonuje się kserokopii arkuszy egzaminacyjnych) i/lub Wybrane wzory… / Wybrane wzory i
stałe… . Należy pamiętać, aby przy bezpośrednich kontaktach zdającego z członkiem zespołu
nadzorującego zarówno zdający, jak i członek zespołu nadzorującego mieli zakryte usta i nos.
Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego przewodniczący zespołu nadzorującego
zamieszcza w protokole przebiegu egzaminu w sali (załącznik 16_1905). Wymianę arkusza
egzaminacyjnego zdający potwierdza podpisem w tym samym protokole.
15. Przed rozpoczęciem egzaminu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (w
tym na karcie odpowiedzi), zdający wpisuje swój kod, numer PESEL, a w przypadku braku
numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
oraz umieszcza otrzymane od członków zespołu nadzorującego naklejki. Zdający sprawdza
poprawność numeru PESEL na naklejce, a podpis w wykazie zdających jest równoznaczny ze
stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności. Zdający nie podpisuje arkusza
egzaminacyjnego. W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca
zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL, koryguje ten numer w wykazie
zdających i potwierdza korektę czytelnym podpisem. Poprawność wpisanego przez zdającego
numeru PESEL potwierdza przewodniczący zespołu nadzorującego, podpisując się w wykazie
zdających. Przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole przebiegu części
pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej w sali adnotację o
stwierdzeniu błędu. Naklejki z błędnym numerem PESEL nie nakleja się na zeszycie zadań
egzaminacyjnych i karcie odpowiedzi. W takiej sytuacji w miejscach przeznaczonych na
naklejkę zdający wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL, a członek zespołu
nadzorującego dopisuje identyfikator szkoły. W przypadku braku numeru PESEL zdający
wpisuje w miejscach przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE serię i numer
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paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wykonując czynności, o
których mowa powyżej, członkowie zespołu nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na
dłoniach mają rękawiczki.
16. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności
zdających poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym.
Sprawdzając poprawność danych, o których mowa powyżej, członkowie zespołu
nadzorującego mają zakryte usta i nos, a na dłoniach mają rękawiczki.
17. Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania,
przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu,
czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym. Czas trwania
egzaminu dla każdego przedmiotu maturalnego określa rozporządzenie.
18. W przypadku egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po
zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na
której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące
rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone
na rozwiązanie poszczególnych zadań.
19. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni
do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu
czynności organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i
zakończenia egzaminu), decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego zdającego
podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem
egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy). Zdający ten zapoznaje się z instrukcją
dla zdającego zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza. Zdający sprawdza, czy arkusz
egzaminacyjny jest kompletny i zawiera kolejno ponumerowane wszystkie strony. W razie
potrzeby zgłasza braki przewodniczącemu zespołu nadzorującego i otrzymuje kompletny
arkusz. Takie przypadki odnotowuje się w protokole przebiegu części pisemnej egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu w danej sali egzaminacyjnej.
20. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych zdającym i po zakończeniu czynności
organizacyjnych przelicza się wszystkie niewykorzystane i wadliwe arkusze egzaminacyjne i
umieszcza się je w opisanej kopercie.
21. W 2020 r. członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy powinni do niezbędnego
minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej. Jednakże w celu monitorowania
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prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy
powinni regularnie obserwować zdających, stojąc. Obserwując przebieg egzaminu, przy
zachowaniu niezbędnego odstępu, członkowie zespołu nadzorującego i obserwatorzy nie
muszą zakrywać ust i nosa.
22.Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem
przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających o czasie pozostałym do
zakończenia pracy, a w przypadku egzaminu (a) z matematyki na poziomie podstawowym oraz
(b) 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.
23. Jeśli zdający ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi
nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.
Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności
zdającego sprawdza kompletność materiałów. Arkusz pozostaje na stoliku. 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.
24. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali zdający wychodzi, nie zakłócając pracy
pozostałym piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających,
którzy ukończyli pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak, by nie zakłócić pracy
pozostałym zdającym.
25. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań przewodniczący zespołu
nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego przy stoliku zdającego, w jego obecności,
sprawdza kompletność materiałów egzaminacyjnych (zakodowany arkusz oraz karta
odpowiedzi), a następnie zezwala zdającemu na opuszczenie sali. Pracę każdego zdającego –
po sprawdzeniu – można pozostawić na stoliku do momentu odebrania prac od wszystkich
zdających, można również zbierać je sukcesywnie. Jeden zdający powinien pozostać w sali do
momentu zakończenia pakowania materiałów egzaminacyjnych (obserwuje proces
pakowania materiałów w bezpiecznej odległości).
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26. Po zakończeniu odbierania prac od wszystkich zdających, przewodniczący zespołu
nadzorującego oraz członkowie tego zespołu sprawdzają, czy zostały zebrane prace z
wszystkich stolików. Następnie przewodniczący zespołu nadzorującego, w obecności
członków zespołu nadzorującego oraz jednego zdającego, pakuje materiały egzaminacyjne
zgodnie z instrukcją.
27. Po zakończeniu egzaminu i opuszczeniu sali przez zdających przewodniczący zespołu
nadzorującego lub upoważniony przez niego członek tego zespołu w obecności pozostałych
osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela zdających (przy
zachowaniu zasad bezpieczeństwa):
a. odnotowuje w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej oddanie arkuszy
egzaminacyjnych przez zdających (np. znakiem + albo  przy nazwisku zdającego)
b. w przypadku zdających, którym – zgodnie z komunikatem dyrektora CKE – przyznano prawo
do dostosowania warunków egzaminu maturalnego polegające na zastosowaniu zasad
oceniania rozwiązań zadań uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne zdającego i/lub prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę, zaznacza
przyznane tym zdającym uprawnienia, zamalowując odpowiednie pole na zeszycie zadań
c. przelicza, porządkuje, pakuje i opisuje materiały egzaminacyjne zgodnie z instrukcją
właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej
d. pakuje w sali egzaminacyjnej wypełnione arkusze egzaminacyjne (wraz z dołączonymi do
nich kartami odpowiedzi) do zwrotnych kopert lub papierowych kopert opisanych tak samo
jak koperty zwrotne i zakleja je.
28. Przewodniczący zespołu nadzorującego uzupełnia wykaz zdających przystępujących do
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali oraz protokół przebiegu egzaminu
maturalnego w danej sali. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład zespołu
nadzorującego oraz obserwatorzy.
29. Przewodniczący zespołu nadzorującego przekazuje przewodniczącemu zespołu
egzaminacyjnego:
a. koperty zwrotne lub papierowe koperty opisane tak samo jak koperty zwrotne zawierające
prace egzaminacyjne
b. niewykorzystane i wadliwe arkusze egzaminacyjne oraz, w przypadku egzaminu
maturalnego z języka obcego nowożytnego, również niewykorzystane i wadliwe płyty CD
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c. podpisany przez wszystkich członków zespołu nadzorującego i obserwatorów protokół
przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali
d. uzupełniony wykaz zdających w danej sali egzaminacyjnej.
30. Po zakończonym egzaminie sala egzaminacyjna, stoliki, krzesła, wszystkie powierzchnie
oraz sprzęty są dezynfekowane, a sala wietrzona.
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