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WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁNIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 

DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA  

EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU 2021  

w IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI  

im. BOHATERÓW MONTE CASSINO w SZCZECINIE  

 

 

1. ZASADY PRZEBYWANIA W SZKOLE ZDAJĄCYCH ORAZ INNYCH OSÓB 

BIORĄCYCH UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU I PRZEPROWADZANIU 

EGZAMINÓW 

 

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik 

szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu 

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. 

1.3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

1) zdający 

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów 

nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, 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, wietrzenie sal, itp. 

4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność, 

5) uczniowie innych klas i nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z 

przeprowadzenia zajęć lekcyjnych w danym dniu. 
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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. 

1.4. W dniach, w których jest przeprowadzany egzamin z przedmiotów, do których 

przystępują największe grupy zdających(od 4 do 7 maja br.), w szkole nie będą 

prowadzone  zajęcia lekcyjne dla innych uczniów. 

1.5. Zdający powinni ograniczyć rzeczy wnoszone na teren szkoły do niezbędnego 

minimum. 

1.6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, 

cyrkla, kalkulatora itd.  W przypadku udostępnienia przez szkołę  przyborów 

piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – zostaną one zebrane i 

zdezynfekowane po ich użyciu. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych 

zdających. 

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

z wodą(mniejszą niż 1l). 

1.8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, powinny w czasie 

przerwy między egzaminami opuścić budynek szkoły. 

 

2. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO  

 

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odstęp co 

najmniej 1,5 m oraz mają zakryte usta i nos. 

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 

jedno- lub wielorazową. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z 

wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. 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). 

2.3. 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: 
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1) podchodzi do niego członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane 

przez niego pytanie, 

2) wychodzi do toalety, 

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

2.4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, 

obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, podczas 

poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą zdjąć 

maseczkę, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu 

niezbędnego odstępu. 

2.5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za 

właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu wyznaczonego 

miejsca. 

2.6. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerwy między 

poszczególnymi zakresami egzaminu z informatyki, ze względu na konieczność 

przeprowadzenia dezynfekcji sali. 

 

3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ WEJŚCIA DO 

BUDYNKU SZKOŁY I POSZCZEGÓLNYCH SAL 

 

3.1. Przy wejściu do szkoły jest wywieszona informacja: 

1) dotycząca objawów COVID-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu SARS-COV-2, 

2) zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, 

3) zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego, 

4) zawierająca numery telefonów do służb medycznych, 

5) zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590). 

3.2. Przy wejściu do szkoły oraz na każdym piętrze znajdują się dozowniki z płynem do 

dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) wraz z informacją o 

obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.  

3.3. Płyn do dezynfekcji rąk jest również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej wraz z 

informacją o prawidłowej dezynfekcji rąk. 
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3.4. W przypadku egzaminu, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z 

np. jednego słownika, zdający ma obowiązek  zdezynfekować ręce przed skorzystaniem 

ze słownika. 

3.5. Egzamin zostanie przeprowadzony w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej, auli przy 

zachowaniu odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i 

członkami zespołu nadzorującego.  

3.6. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi 

zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku, jak na  

przedstawionym przykładowym schemacie sytuacyjnym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. W przypadku egzaminu z informatyki stanowiska egzaminacyjne, w tym również 

stanowiska służące do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu przy komputerze, 

zachowują co najmniej 1,5-metrowy odstęp pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy 

zdającymi i członkami zespołu nadzorującego / asystentami technicznymi / osobami 

obsługującymi sprzęt albo urządzenia.  

3.8. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego zostały przygotowane z zachowaniem co 

najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu 

nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności 
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organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos 

oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego powinni  

do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej.  

3.9. Drzwi do budynku szkoły będą otwarte, tak, aby zdający oraz inne osoby uczestniczące 

w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Jeżeli ze względów 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, szkoła zapewnia 

regularną dezynfekcję klamek/uchwytów. 

Drzwi do sal egzaminacyjnych pozostaną zamknięte na czas egzaminu, a otwierane 

będą jedynie przez członków zespołu nadzorującego. 

3.10. Sale egzaminacyjne są wietrzone 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. 

3.11. Każdy zdający będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. 

w szatni lub wyznaczonej sali lekcyjnej. Uczniowie zdający w salach na parterze szkoły 

pozostawiają rzeczy osobiste w szatni, zdający na I piętrze pozostawiają je w sali 107(z 

wyjątkiem 7 maja br., w którym zostawiają rzeczy osobiste w szatni na parterze). Z 

kolei,  zdający w salach na II piętrze pozostawiają rzeczy osobiste w sali 208. 

Pozostawione na przechowanie rzeczy muszą być podpisane i zapakowane w 

przezroczysty worek(torbę), tak aby była widoczna  jego zawartość. Zdający, oczekując 

na odebranie  swoich rzeczy, są zobowiązani zachować odpowiednie środki 

bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa). 

3.12. Toalety są dezynfekowane na bieżąco. W widocznych miejscach wywieszone są plakaty 

z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na 

temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 

3.13. Przeprowadzany będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania 

powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, 

uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich. 

3.14. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej są dezynfekowane przed i po każdym 

egzaminie oraz pomiędzy poszczególnymi zakresami egzaminacyjnymi. 

3.15. Dezynfekcji podlegają również: 

1) klawiatury, myszki  
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2) odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu  

z języka obcego nowożytnego  

3) kalkulatory na egzaminie z matematyki, biologii, geografii, wiedzy 

o społeczeństwie, chemii, fizyki  

4) przybory piśmiennicze dla zdających, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin, z 

wyjątkiem materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają. 

5) nie ma konieczności dezynfekowania kart wzorów przeznaczonych na egzamin z 

matematyki, biologii, chemii i geografii, ponieważ odbywają się one  w inne dni. 

Jednak bezpośrednio po egzaminie zostaną zebrane przez członków zespołu 

nadzorującego przy zachowaniu środków ostrożności. 

3.16. Dezynfekcja oraz wywietrzenie dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, 

zostanie przeprowadzona zgodnie z zaleceniami producentów środków 

dezynfekujących tak, aby zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie 

egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

3.17. Na terenie szkoły wyznaczono i przygotowano pomieszczenie – nr 04 (wyposażone 

m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

 

4. DODATKOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W DNIU EGZAMINU 

 

4.1. Zebranie Przewodniczących Zespołów Nadzorujących odbywa się w dniu danego 

egzaminu o godzinie  8.00 w pokoju nauczycielskim. 

4.2. Zebranie członków Zespołów Nadzorujących odbywa się w dniu danego egzaminu o 

godzinie  8.20 w sali 14. 

4.3. Członkowie zespołów nadzorujących zostaną przeszkoleni przez przewodniczącego 

zespołu egzaminacyjnego z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu. 

4.4. Jeśli zajdzie taka konieczność, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego poinformuje 

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. Członkowie 

zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich 

objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”. 
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4.5. Przesyłki zawierające arkusze i inne materiały egzaminacyjne należy odebrać i otwierać 

w rękawiczkach.  

4.6. Przewodniczący zespołów nadzorujących odbierają arkusze od przewodniczącego 

zespołu egzaminacyjnego w rękawiczkach z zakrytymi ustami i nosem. Arkusze są 

rozdawane zdającym i odbierane od nich po egzaminie przy zachowaniu tych samych 

środków ostrożności. 

4.7. Podczas wszelkich czynności organizacyjnych (sprawdzanie poprawności naniesionych 

przez zdających danych, umieszczenia naklejek) członkowie zespołu nadzorującego 

mają założone rękawiczki oraz zakryte usta i nos. 

4.8. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających  

o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, 

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, 

3) powstrzymywania się od dotykania 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, 

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  

przed i po egzaminie( co najmniej 1,5 m). 

4.9. Nauczyciele pełniący dyżur w danym dniu egzaminu nadzorują wchodzenie do budynku 

szkoły (oraz przemieszczanie się uczniów na terenie szkoły): 

1) w czterech pierwszych dniach egzaminów(język polski, matematyka, język 

angielski) wpuszczają zdających na teren szkoły czterema różnymi wejściami, wg 

podziału na sale egzaminacyjne: 

a. wejściem A od strony boiska szkolnego wchodzą zdający w salach: 1, 2, 101, 

102, 103  

b. wejściem B od strony ul. Mariackiej wchodzą zdający w salach: 105, 106, 110,  

c. wejściem C z tyłu budynku szkoły od strony ul. Mariackiej wchodzą zdający w 

salach: 107, 206, 207, 209, 210,  

d. wejściem D z tyłu budynku szkoły od strony ul. Farnej wchodzą zdający w 

salach: 104, 203, 204, 214 
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Zdający oczekując na wejście do szkoły oraz na jej terenie powinni zachować 

między sobą co najmniej 1,5-metrowy odstęp. 

2) wpuszczają zdających do sal egzaminacyjnych klatką schodową Nr 1(lewa od 

wejścia głównego) o wyznaczonych godzinach: 

a. godzina 8.20: sale: 104, 209, 210 

b. godzina 8.30: sale: 110, 207,  

c.  godzina 8.40: sale: 105, 206 

3) wpuszczają zdających do sal egzaminacyjnych klatką schodową Nr 2(prawa od 

wejścia głównego) o wyznaczonych godzinach: 

a. godzina 8.20: sale: 102, 204, 214 

b.  godzina 8.30: sale:1, 101, 106 

c. godzina 8.40: sale: 2, 103, 107, 203 

4) wypuszczają zdających z sal po egzaminie zapewniając wychodzącym odpowiedni 

dystans, upewniając się, że zdający wychodzą tym samym wejściem, którym weszli 

i nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin.  

4.10. W pozostałe dni egzaminów uczniowie wchodzą do budynku wejściem głównym A. 

4.11. Dyrektor zleca przewodniczącemu lub członkowi zespołu nadzorującego, losowanie 

numerów stolików w obecności zdającego. 

4.12. Zdający potwierdzając swoją obecność na egzaminie, podpisują się na liście własnym 

długopisem. 

4.13. Zdający mogą opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończyli pracę z arkuszem) 

najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy 

z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli 

skończyli pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali 

egzaminacyjnej.  

 

5. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA 

PISEMNIEGO EGZAMINU Z DANEGO PRZEDMIOTU  

 

5.1. W przypadku egzaminu z informatyki, najpóźniej w przeddzień egzaminu zdający 

sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie 
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zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa 

się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu 

nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Jeżeli podczas 

sprawdzania poprawności działania sprzętu konieczna będzie komunikacja zdającego 

z administratorem pracowni albo z członkiem zespołu nadzorującego, wszystkie osoby 

powinny mieć zakryte usta i nos. Sprzęt należy zdezynfekować po jego sprawdzeniu 

przez każdego zdającego, jeżeli sprawdzenie nie odbywało się w rękawiczkach. 

 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U ZDAJĄCEGO 

LUB CZŁONKA ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO 

 

6.1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące 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 (sala 04). 

6.2. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego 

przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu  

lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie 

powiadamia o tym fakcie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, z którym ustala 

sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (tak szybko, jak jest 

to możliwe) zapewnia zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w 

przeprowadzaniu danego egzaminu. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji 

odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole 

zbiorczym. 

6.3. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu 

nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu 

przejawiającej objawy tożsame z objawami COVID-19 w odrębnym pomieszczeniu lub 

wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję  

o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali 
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do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie 

rozwiązanie jest niezbędne. 

6.4. W przypadku zdających pełnoletnich przystępujących do egzaminu maturalnego, w 

razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego, PZE powiadamia pogotowie ratunkowe.  

W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa 

medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym i 

skorzystać z teleporady medycznej. W przypadku zdających niepełnoletnich PZE 

niezwłocznie powiadamia rodziców /opiekunów prawnych zdającego w celu pilnego 

odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także 

pogotowie ratunkowe. 

6.5. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem: 

1) pracownicy szkoły oraz członkowie zespołów nadzorujących niebędący 

pracownikami szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać 

w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ, a w razie pogarszania się 

stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112, 

2) zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) 

oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), 

3) w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie 

odsunąć go od pracy, powiadomić o konieczności skontaktowania się z lekarzem 

POZ. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty), 

4) w przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej 

osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali 

egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, 

należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć procedurę 

opisaną w punktach 6.1-6.3.  

 

 

 


