II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2020/2021
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS EGZAMINÓW MATURALNYCH
opracowane na podstawie wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego
INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH

1.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny
pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
- Zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna
osoba zaangażowana w przeprowadzenie egzaminu nie może przyjść na
egzamin, jeśli przebywa w domu z osobą w izolacji albo sama jest objęta
kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. (z zastrzeżeniem sytuacji
opisanej poniżej)
- Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn, jest ozdrowieńcem) oraz osoba
zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie
przewidziane procedurą dawki szczepionki) może przyjść na egzamin, nawet
jeśli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

2.

Należy się stawić w szkole 30 minut przed egzaminem, czyli odpowiednio o
8:30 oraz 13:30.

3.

Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem 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 przeprowadzanie egzaminu

•

inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu
w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

•

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

5.

Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek.
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6.

Uczniowie wchodzą do szkoły wg ustalonego porządku, każdy zdający jest
oznaczony swoim kodem (np. A01 – gdzie A oznacza klasę a cyfra - numer
w dzienniku, absolwenci z poprzednich lat są oznaczeni kodem zaczynającym
się od litery F) ma wyznaczone wejście do szkoły (załącznik nr 3). Oczekując
na wejście do budynku należy zachować odstęp minimum 1,5 m.

7.

Po wejściu do szkoły zdający zostawia swoje rzeczy osobiste – plecak, torbę,
kurtkę w wyznaczonym miejscu mając do dyspozycji worek i taśmę, na której
zamieści

swój

opis

identyfikacyjny

i

zachowując

odpowiednie

środki

bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).
8.

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

cyrkla,

itd.

Szkoła

dostosowanie) kalkulatory

zapewnia

laptopy

(dla

osób

posiadających

i tablice wzorów matematycznych, chemicznych

i fizycznych dla każdego zdającego (zdezynfekowane).
9.

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

10. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę
z wodą.
11. 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.
12. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie
przerwy opuścić budynek szkoły albo w przypadku niepogody oczekiwać na
terenie

szkoły

na

rozpoczęcie

kolejnego

egzaminu

danego

dnia

w wyznaczonych pomieszczeniach.
13. W miarę możliwości wszelkie wejścia do szkoły i sal egzaminacyjnych są
otwarte w celu uniknięcia konieczności dotykania klamek. Jeśli to niemożliwe,
służby porządkowe dbają o ich ciągłe odkażanie.
14. Przy wejściu do szkoły oraz sali egzaminacyjnej zdający oraz wszelkie inne
osoby upoważnione do wejścia obligatoryjnie dokonują dezynfekcji rąk
dostępnym płynem w sposób wskazany w instrukcji.
15. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.
Sytuacja, w której dany zdający nie może zakrywać usta i nosa, powinna zostać
zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem
przystępowania do egzaminu. Powodem takiej sytuacji mogą być całościowe
zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualna,
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trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, zaawansowane
schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z
niewydolnością oddechową lub krążenia.
16. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,

z wyjątkiem sal

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
17. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek zespołu
nadzorującego może poprosić o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu
zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie

co

najmniej1,5-metrowego odstępu).
18. Członek zespołu nadzorującego losuje numer z miejscem stolika i przekazuje
mu kody egzaminacyjne, które należy oddać członkowi komisji po zakończeniu
pracy wraz ze swoim

arkuszem. Zdający potwierdza swoją obecność na

egzaminie podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
19. 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:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego
pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy

pracę

z

arkuszem

egzaminacyjnym

i

wychodzi

z

sali

egzaminacyjnej.
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 (w przypadku zdających) lub kiedy
obserwują przebieg egzaminu, siedząc lub stojąc (w przypadku członków
zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzenie
egzaminu w danej sali).
20. W przypadku egzaminu z języka polskiego, na którym dozwolone jest
korzystanie przez grupę zdających z jednego słownika zdający mają obowiązek
dezynfekcji rąk przed skorzystaniem ze słownika przy pomocy dozownika
z płynem dezynfekcyjnym umieszczonego na stoliku ze słownikami.
21. Zdający, który zdjął maseczkę na czas pisania egzaminu

musi pamiętać

o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także
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przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy
zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
22. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między
poszczególnymi

częściami

egzaminu

ze

względu

na

konieczność

przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz wywietrzenia pomieszczenia.
23. Sala egzaminacyjna jest wywietrzona przed egzaminem (co najmniej przez
godzinę), w trakcie, jeśli pozwala na to pogoda będzie wietrzona co godzinę.
24.

W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną zdający zostanie odizolowany w oddzielnym przygotowanym do tego
celu

pomieszczeniu lub innym wyznaczonym miejscu z zapewnieniem

minimum 2 m odległości od innych osób.
25. Zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być
kaszel, katar lub łzawienie musi poinformować o tym

zespół nadzorujący,

wchodząc do sali egzaminacyjnej , by uniknąć interpretowania takich objawów
w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.
26. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka
zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie
egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub
wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć
decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających,
którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny
sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
27. 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.
28. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną najwcześniej po upływie
godziny (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) i najpóźniej na 15 minut przed
czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu
ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający
skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali
egzaminacyjnej.
29. Po zakończonym egzaminie zdający czekają na swoim stanowisku na odbiór
arkusza przez członka zespołu nadzorującego, po czym wychodzą

z sal

egzaminacyjnych za zgodą członków zespołu nadzorującego w ustalonym
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porządku, by uniknąć gromadzenia się. Zasada dystansu społecznego powinna
być zachowana.
z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający

30. W przypadku egzaminu

sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym
będzie

zdawał

egzamin,

i wybranego

przez

siebie

oprogramowania.

Sprawdzanie 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

członkiem

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.
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