
PROCEDURA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO  

DLA ZDAJĄCYCH  

 

1. Zdający zapoznaje się z zasadami przystąpienia do egzaminu maturalnego 

w warunkach zachowania reżimu sanitarnego oraz z przydziałem sal na poszczególne 

egzaminy i przypisanych im wejść do szkoły  

2. Zdający może przystąpić do egzaminu będąc osobą zdrową, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną 

3. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną 

lub izolacją w warunkach domowych. 

4. Zdający w maseczce (najlepiej medycznej), udaje się do przypisanego wejścia do 

budynku szkoły zachowując 1,5 -2m odstępu od innych osób. 

5. Zdający dezynfekuje ręce przed wejściem do budynku oraz przed salą egzaminacyjną. 

6. Zdający kieruje się do sali wyznaczonymi schodami/korytarzem. 

7. Zdający przed salą egzaminacyjną legitymuje się członkowi zespołu nadzorującego 

dowodem osobistym lub paszportem. 

8. Zdający, własnym długopisem, podpisuje listę obecności oraz oświadczenie,  

że nie wnosi niedozwolonych przedmiotów do sali. 

9. Członek zespołu nadzorującego losuje zdającemu numer stolika. 

10. Członek zespołu nadzorującego przekazuje zdającemu kopertę z kodami kreskowymi. 

11. Z koperty tej zdający pobiera kolorową kartkę z hasłem i loginem do platformy ZIU, na 

której opublikowane będą wyniki egzaminów. 

12. Zdający może wnieść do Sali małą butelkę wody mineralnej oraz pojedyncze chusteczki 

higieniczne. 

13. Jeżeli zdający posiada niepotrzebne na egzaminie maturalnym przedmioty, deponuje  

je w podpisanej przezroczystej torebce foliowej, którą zawiązuje i zawiesza  

na przygotowanym przed salą egzaminacyjną wieszaku. 

14. Zdający ponownie dezynfekuje ręce i zajmuje wylosowane przez członka zespołu 

nadzorującego miejsce przy stoliku. 

15. Zdający po zajęciu miejsca przy stoliku może zdjąć maseczkę. 

16. W przypadku egzaminów, podczas których konieczne jest korzystanie z kalkulatorów, 

lup lub tablic, będą one dostępne na stanowisku zdającego (pomoce będą 

dezynfekowane po każdym egzaminie). Zdający może przynieść swój kalkulator prosty, 

który należy okazać członkowi zespołu nadzorującego. 

17. Zdający koduje swój arkusz kodem kreskowym, otrzymanym w kopercie oraz kodem 

zdającego przypisanym na liście obecności. (zał.1) 

18. Zdający pozostaje przy stoliku do zakończenia pisania egzaminu. 



19. W czasie egzaminu zdający przestrzega higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i 

kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Należy również 

unikać niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

20. W przypadku konieczności kontaktu z członkiem zespołu nadzorującego, zdający 

podnosi rękę i zakłada maseczkę. 

21. Zdający, który chce skorzystać ze słownika, najpierw zakłada maseczkę i dezynfekuje 

ręce. 

22. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu zdający nie opuszcza sali 

egzaminacyjnej (nawet jeśli zakończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym). 

23. Po odebraniu arkusza egzaminacyjnego przez członka zespołu nadzorującego, zdający 

opuszcza szkołę tym samym wejściem, którym wchodził. 

24. Niedozwolone jest gromadzenie się zdających ma terenie lub przed budynkiem szkoły. 

  



Załącznik 1 

 

Kodowanie pracy odbywa się poprzez naklejenie naklejki z kodem kreskowym, które 

uczniowie otrzymują przy podpisywaniu listy obecności. 

Przed naklejeniem należy sprawdzić czy nr PESEL na naklejce oraz kod arkusza jest 

prawidłowy oraz  

 

 
 

 

W przypadku błędu na naklejce zdający informuje przewodniczącego Zespołu 

Nadzorującego. Koryguje nr PESEL w wykazie zdających, potwierdzając to czytelnym 

podpisem. Arkusze egzaminacyjne koduje odręcznie nr PESEL i identyfikatorem szkoły. 

 

W przypadku błędnego kodu arkusza na naklejce, należy ją nakleić, przekreslić błedny 

kod i wpisac właściwy. 

 

Nr PESEL Kod arkusza 


