
 

Wytyczne dla zdających dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2022 r. 

egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym  

im. Mikołaja Kopernika w Wołowie 

 

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

egzaminów 

1.1. Zdający mają obowiązek zgłosić się na egzamin na pół godziny przed jego 

rozpoczęciem tj. jeśli egzamin rozpoczyna się o 9.00 zdający zgłaszają się o 

8:30 jeśli o 14.00 zdający zgłaszają się o 13:30. Przed wejściem do sali 

egzaminacyjnej zdający stosują się do aktualnie obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa (plik zamieszczony na stronie szkoły). 

1.2. Zdający wchodzą do szkoły wejściem bocznym. 

1.3. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych 

kompatybilnych z objawami COVID-19. 

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. 
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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. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym urządzeń 

telekomunikacyjnych, maskotek itp. 

1.6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, 

linijki, cyrkla, kalkulatora. Szkoła nie zapewnia przyborów piśmiennych. 

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

1.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę 

z wodą. 

1.8. 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. 

1.9. Odzież wierzchnią i wszelkie rzeczy osobiste, których nie można wnieść do sali 

egzaminacyjnej zdający pozostawiają w swoich szafkach. 

1.10. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie 

egzaminu. Szkoła zapewnia środki do dezynfekcji rąk. 

1.11. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między 

poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na 

konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne 

– znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń.  

Opracowano na podstawie: Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego 

MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych uwzględniając 

specyfikę szkoły. 

 


