
Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 15/2020 Dyrektora ZSPiPO-W 

z dnia 04 czerwca 2020 roku.

Procedura Bezpieczeństwa 
podczas egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 

w Piotrkowie Trybunalskim            
w okresie PANDEMII COVID – 19

Organizacja egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie –
procedura dla zdających oraz innych osób biorących udział 

w organizowaniu i przeprowadzaniu w/w egzaminów.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa  (zdający, nauczyciel, inny pracownik
szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminów
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 z uczniem na teren szkoły,  z wyjątkiem sytuacji,
kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
* zdający
*  osoby  zaangażowane  w  przeprowadzenie  egzaminu,  tj.  członkowie  zespołów
nadzorujących,  obserwatorzy,  egzaminatorzy,  specjaliści  pracujący  ze  zdającymi,  którym
przyznano  dostosowanie  warunków  lub  formy  przeprowadzenia  egzaminu,  osoby
wyznaczone  do  przygotowania  i  obsługi  oraz  obsługujące  sprzęt  i  urządzenia
wykorzystywane  w  czasie  egzaminu  (  np.  komputery,  sprzęt  medyczny),  asystenci
techniczni
* inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję,
obsługę szatni itp.
Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym
rodziców/opiekunów prawnych uczniów ( z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób
dostosowania  warunków  przeprowadzenia  egzaminów  wydał  dyrektor  OKE,  lub  jeżeli
zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawiciel mediów.

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek.

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

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
8. Osoby,  które  przystępują  do  dwóch  egzaminów  jednego  dnia,  mogą  w  czasie  przerwy

opuścić  budynek  szkoły  albo  oczekiwać  na  terenie  szkoły  na  rozpoczęcie  kolejnego
egzaminu danego dnia, w zapewnionej odpowiedniej przestrzeni.

9. 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.

Środki bezpieczeństwa osobistego.

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. 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 nosa i ust maseczką). Zakrywanie ust i nosa
obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych. 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).

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:
* podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
* wychodzi do toalety
* kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

4. Przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego,  członkowie  zespołu  egzaminacyjnego,
obserwatorzy  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 lub stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

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  członków  zespołu  nadzorującego
i innych osób zaangażowanych        w przeprowadzenie egzaminu w danej Sali).

6. Zdający,  którzy ze względów zdrowotnych nie  mogą zakryć 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 metry. 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 roku.

7. Członkowie  zespołu  nadzorującego  oraz  inne  osoby  zaangażowane  w  przeprowadzenie
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.

8. Zdający  nie  mogą  przebywać  w sali  egzaminacyjnej  podczas  przerw między  zmianami
egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc.

Procedura dla pracowników obsługi.

1. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również są przygotowane z zachowaniem co
najmniej  1,5  –metrowego  odstępu  od  zdających  oraz  od  pozostałych  członków zespołu
nadzorującego.

2. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi  wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby
zdający  oraz  inne  osoby  uczestniczące  w  przeprowadzeniu  egzaminu  nie  musiały  ich
otwierać. Wyjątek stanowi Egzamin Maturalny z języków obcych nowożytnych w zakresie



zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD. Jeżeli
ze  względów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  drzwi  nie  mogą  być  otwarte,  należy
zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.

3. Sale  egzaminacyjne  należy  wietrzyć  przed  wpuszczeniem do  nich  zdających,  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.

4. Dla każdego zdającego jest zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy
osobiste – plecak, torbę, kurtkę  w foliowej torbie – szatnia szkolna.

5. Zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet.
6. Ławki oraz krzesła w Sali egzaminacyjnej są dezynfekowane przed i po każdym egzaminie.
7. Dezynfekowane są również:

*  klawiatury,  myszki  i  monitory  dotykowe  albo  laptopy  wykorzystywane
do przeprowadzenia EM   z informatyki.
* sprzęt ( komputery, klawiatury, dodatkowy osprzęt, np. słuchawki – jeżeli zapewnia je
szkoła,  urządzenia  rejestrujące  dźwięk  podczas  egzaminu,  w  przypadku  gdy  zdający
korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego go w czytaniu lub pisaniu ),  z którego
korzystają  zdający,  którym  przyznano  korzystanie  z  takiego  sprzętu  jako  sposób
dostosowania warunków przeprowadzenia egzaminu odtwarzacze płyt CD wykorzystywane
do przeprowadzenia EM z języka obcego nowożytnego.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu.

1. Członkowie  zespołów  nadzorujących  przechodzą  szkolenie  z  zasad  dotyczących
bezpieczeństwa  podczas  egzaminu  przeprowadzone  przez  przewodniczącego  zespołu
egzaminacyjnego.

2. 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.

3. Paczki są odbierane od kuriera i otwierane w rękawiczkach.
4. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego

zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które maja
założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

5. Przed  rozpoczęciem  egzaminu  zdający  informowani  są  o  obowiązujących  zasadach
bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
* zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
* obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadki kontaktu bezpośredniego z nauczycielem,
wyjścia  do toalety  lub  wyjścia  z  sali  egzaminacyjnej  po zakończeniu pracy z  arkuszem
egzaminacyjnym
* niedotykania  dłońmi  okolic  twarz,  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
* konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym
egzaminie.

6. Dyrektor  szkoły  przekazuje  zdającym  z  wyprzedzeniem  (  2,  3-dniowym  )  informację
o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu.

7. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając
z własnego długopisu.

8. 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  15  ostatnich  minut  przed  zakończeniem egzaminu  (  nawet  jeżeli



zdający  skończył  pracę  z  arkuszem  egzaminacyjnym  )  zdający  nie  opuszcza  sali
egzaminacyjnej. 

9. W przypadku  Egzaminu Maturalnego  z  informatyki,  w przeddzień  egzaminu  zdający
sprawdza,  w  ciągu  jednej  godziny,  poprawność  działania  komputera,  na  którym będzie
zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzenie to odbywa się
w obecności  administratora  (  opiekuna )  pracowni  oraz  członka zespołu  nadzorującego,
w  czasie  wyznaczonym  przez  przewodniczącego  zespołu  egzaminacyjnego  (  dyrektora
szkoły).  Jeżeli  podczas  sprawdzania  poprawności  działania  sprzętu  konieczna  będzie
komunikacja  zdającego  z  administratorem  pracowni  albo  z  członkami  zespołu
nadzorującego,  wszystkie  osoby  powinny  mieć  zakryte  usta  i  nos.  Sprzęt  należy
zdezynfekować po sprawdzeniu sprzętu przez każdego zdającego, jeżeli  sprawdzenie nie
odbywało się w rękawiczkach.

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

1. Jeżeli  zdający  lub  członek  zespołu  nadzorującego  przejawia  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 pomieszczeniu lub wyznaczonym
miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

2. 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.

3. W przypadku  wystąpienia   u  pracownika  będącego  na  stanowisku  pracy  niepokojących
objawów  sugerujących  zakażenie  korona  wirusem,  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.

4. W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub u innej osoby
biorącej  bezpośredni  udział  w przeprowadzaniu  egzaminu  na  danej  sali  egzaminacyjnej
niepokojących  objawów  sugerujących  zakażenie  korona  wirusem,  należy  niezwłocznie
przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć procedurę opisaną w pkt. 1.

5. Rekomenduje  się  ustalenie  listy  osób  przebywających  w  tym  samym  czasie  w  części/
częściach  szkoły,  w  których  przebywała  osoba  podejrzana  o  zakażenie,  i  zalecenie
stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą
potencjalnie zakażoną. 

6. W  przypadku  wątpliwości  co  do  sposobu  postępowania  zawsze  należy  zwrócić  się
do  właściwej  powiatowej  stacji  sanitarno-epidemiologicznej  w  celu  konsultacji  lub
uzyskania porady.


