
Wytyczne do przekazania zdającym na sali egzaminacyjnej 

 

1. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, 

linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów 

piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich 

dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie 

zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów 

od innych zdających. 

2. 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, zachowując wszelkie środki 

ochrony osobistej. 

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: 

3.1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego 

pytanie 

3.2. wychodzi do toalety 

3.3. podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części 

praktycznej EPKwZ i EZ) 

3.4. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej 

4. W przypadku, EM, EPKwZ oraz EZ 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. 

5. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest 

korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza 

dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, 

z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik 

z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności 

korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału 

egzaminacyjnego/urządzenia. 

6. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających  

o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 
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6.1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, 

6.2. 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, 

6.3. 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, 

6.4. zdający nie wychodzą z sali egzaminacyjnej przed upływem godziny od chwili 

rozpoczęcia egzaminu, 

6.5. zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej w ciągu ostatnich 15 minut 

trwania egzaminu, 

6.6. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  

po zakończonym egzaminie, 

6.7. poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między 

sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, 

telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. 

 

 

 

Wyjaśnienie oznaczeń: 

o EM – egzamin maturalny 

o EPKwZ – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

o EZ – egzamin zawodowy 


