
Procedura wewnętrzna 
obowiązująca w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze  

na próbnym egzaminie maturalnym, sesja wiosenna 2021. 
 

Suplement 
do Wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania, organizacji i przeprowadzenia egzaminu 

maturalnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze 
 
Podstawa prawna: Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów 
ósmoklasisty (E*), maturalnego (EM)….  
 

1. Z uwagi na aktualny stan epidemii należy zachować szczególną ostrożność w czasie trwania 
egzaminu maturalnego i bezwzględnie przestrzegać przepisów sanitarnych.  

2. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, 
egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzenie egzaminu-bez objawów 
chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.  

3. Zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba 
zaangażowana w przeprowadzenie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w 
domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub 
izolacją w warunkach domowych z zastrzeżeniem: Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn 
jest ozdrowieńcem) oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. Osoba która przyjęła 
wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin nawet 
jeżeli przebywa w domu w izolacji bądź osobą na kwarantannie.  

4. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły z wyjątkiem sytuacji, 
kiedy wymaga pomocy w poruszaniu się.  

5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:  
1) zdający  
2) osoby zaangażowane w przeprowadzenie 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  

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 
przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzenia 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 (z wyjątkiem gdy zgodę wyraził dyrektor OKE), 
przedstawicieli mediów.  

6. Uczniowie zdający w Sali nr 1 czynności związane z egzaminem maturalnym rozpoczynają o 
godzinie 820, uczniowie zdający w auli czynności związane z egzaminem maturalnym 
rozpoczynają o godzinie 830

 , uczniowie zdający w pozostałych salach o 840.  

7. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń 
telekomunikacyjnych, maskotek.  

8. Obecność na egzaminie zdający potwierdzają składając własnoręczny podpis na Wykazie 
zdających w Sali. Powinni posługiwać się własnym długopisem. W tym czasie odbierają od 
członka zespołu nadzorującego naklejki egzaminacyjne którymi posługują się w trakcie 
kolejnych dniach egzaminów.  



9. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, 
kalkulatora. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.  

10. Wchodząc na teren szkoły (budynek i podwórze) należy mieć osłonięte usta i nos maseczką 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz utrzymywać odległość miedzy osobami nie 
mniejszą niż 1,5 m. Po wejściu do szkoły należy niezwłocznie zdezynfekować ręce zgodnie z 
instrukcja znajdującą się przy dozowniku.  

11. Dozowniki znajdują się:  

 przy wejściu do szkoły, pomiędzy drzwiami naprzeciwko wejścia do sali gimnastycznej,  

 przy wejściu do szatni od strony boiska,  

 na każdym piętrze przy oknie w połowie długości korytarza,  

 przy wejściu do każdej sali egzaminacyjnej  

 w każdej sali egzaminacyjnej  

 na stoliku przeznaczonym na pomoce na egzaminie z języka polskiego.  
12. Każdy uczeń obowiązkowo pozostawia w szafce ubraniowej w szatni nakrycie wierzchnie oraz 

inne przedmioty, których nie może wnieść na sale egzaminacyjną. Zdającym zostanie 
zapewnione miejsce, gdzie będą mogli zostawić rzeczy osobiste, które powinni zapakować w 
worki foliowe, nad którym nadzór będą sprawować pracownicy szkoły (sala nr 5). Należy 
zachować zasady bezpieczeństwa (odległość od innych, zakrywanie nosa i ust, rękawiczki 
jednorazowe).  

13. Uczniowie, którzy będą pisali egzamin maturalny w sali gimnastycznej (4 i 5 maja), 
opuszczając szatnie wyjściem na przeciw gabinetu chemicznego kierują się w prawo, 
pozostałe sale w lewo (aula i sala nr 3/23;5/25;8/28). Należy zachować bezpieczną odległość 
między osobami (nie mniej niż 1,5 m). Osoby zdające egzamin w sali gimnastycznej ustawiają 
się o wyznaczonej godzinie przed drzwiami do wejścia do korytarza przed salą i dalej w głąb, 
wzdłuż korytarza na parterze pamiętając o odległości 1,5 metra oraz maseczce na nos i usta, 
zgodnie z opublikowaną listą. Osoby zdające w auli ustawiają się wzdłuż korytarza na II 
piętrze na zasadach jak powyżej.  

14. 6 maja, z uwagi na to, iż egzamin odbywa się w wielu salach, należy zachować szczególną 
ostrożność. Zdający ustawiają się przed salami, zachowując odległość 1,5 m. Zdający, którzy 
będą zdawali egzamin maturalny w auli, opuszczając szatnie wyjściem na przeciw gabinetu 
chemicznego kierują się w prawo, pozostałe sale w lewo. Należy zachować bezpieczną 
odległość między osobami (nie mniej niż 1,5 m). Osoby zdające w auli ustawiają się przed 
drzwiami auli wzdłuż korytarza na II piętrze i w dół klatki schodowej, zgodnie z opublikowaną 
listą na zasadach jak powyżej. Osoby zdające egzamin w sali 3/23 ustawiają się przed 
drzwiami do i dalej w głąb korytarza przy oknach na II piętrze, pamiętając o odległości 1,5 
metra oraz maseczce na nos i usta, zgodnie z opublikowaną listą. Podobnie osoby zdające w 
pozostałych salach, ustawiają się wzdłuż korytarza na odpowiednim piętrze na zasadach jak 
powyżej z tym, że przy salach 27, 16 w kierunku bocznej klatki schodowej zgodnie z 
opublikowaną listą.  

15. Po wyczytaniu nazwiska zdającego udaje się on do nauczyciela – członka zespołu 
nadzorującego, który losuje numer miejsca i informuje o tym zdającego. Zdający składa 
podpis na liście swoim długopisem i zajmuje miejsce. Może (nie musi) zdjąć maseczkę.  

16. Poza słownikami na języku polskim, tablicami matematycznymi na matematyce oraz kartami 
wzorów przeznaczonymi na chemię, biologię i fizykę, zdający posiada własne pomoce 
opisane w komunikacie dyrektora OKE. Nie wolno ich nikomu pożyczać.  

17. Szkoła nie zapewnia wody do picia, dlatego zdający może mieć własną wodę, którą umieszcza 
obok zajmowanego stolika.  

18. Zdający, który z jakiś przyczyn opuszcza swoje miejsce, musi mieć założoną maseczkę, 
podobnie Zespół Nadzorujący. Zdający nie może się kontaktować z innymi zdającymi 
przebywającymi na sali egzaminacyjnej.  



19. Zdający, który na języku polskim korzysta ze słowników, przed skorzystaniem i po 
skorzystaniu ma obowiązek zdezynfekowania rąk-dozownik ze środkiem dezynfekującym 
znajduje się na stoliku ze słownikami. Zalecane jest posługiwanie się rękawiczkami 
jednorazowymi.  

20. Sala egzaminacyjna przed egzaminem i po egzaminie powinna być wywietrzona i 
zdezynfekowana. Jeżeli warunki na to pozwalają, to należy ją wietrzyć w trakcie egzaminu, co 
godzinę.  

21. Zdający może opuścić salę, po zakończeniu pisania nie wcześniej niż godzinę po rozpoczęciu 
egzaminu i nie później niż 15 minut przed przewidzianym końcem.  

22. Przewodniczący ZN pobiera od dyrektora arkusze egzaminacyjne w obecności jednego 
przedstawiciela zdających. Odbiór arkuszy, rozdawanie oraz ich zwrot odbywa się w 
rękawiczkach, które zapewnia szkoła.  

23. W czasie trwania egzaminu na terenie szkoły przebywają tylko osoby z nim związane oraz 
związane z funkcjonowaniem szkoły.  

24. Osoba, która zdaje egzamin tego samego dnia w terminie dopołudniowym i popołudniowym, 
może przebywać na terenie szkoły w przerwie miedzy egzaminami, zachowując reżim 
sanitarny (maseczka, odległość 1,5 m., itp.). Sala nr 7 jest przeznaczona dla uczniów 
oczekujących na kolejny egzamin.  

25. Dodatkowe informacje dla zdających będą przekazywane przy pomocy poczty elektronicznej 
lub dziennika elektronicznego.  

26. Po zakończeniu egzaminu zdający powinni opuścić teren szkoły, nie gromadząc się i nie  
zapominając o zasadach bezpieczeństwa.  



20.Inne informacje:  
Członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, uczniowie odbierający arkusze maturalne 
obowiązkowo muszą zakrywać twarz i usta oraz mieć nałożone rękawiczki jednorazowe w trakcie 
wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminu maturalnego.  
Na terenie szkoły przygotowano pomieszczenie w którym będzie można pod nadzorem odizolować 
osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19 ( 
Gabinet pielęgniarki i sala 33).  
Zdający zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń Przewodniczącego Komisji 
Egzaminacyjnej i członków Zespołów Nadzorujących.  
Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa (odległość od innych, zakrywanie nosa i ust, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja dłoni).  
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. 


