
WYTYCZNE DYREKTORA CKE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIZACJI                                                                                       

I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO  

Na egzamin należy przybyć punktualnie o wyznaczonej godzinie (informacji dla tegorocznych 
absolwentów Technikum udzielają wychowawcy, pozostałe osoby kontaktują się z 
sekretariatem szkoły w godz. 8-14 tel. 648-20-61) 
 

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa , w celu identyfikacji należy okazać dowód 
osobisty. 
Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem 
  
Jeżeli zdający posiada dokument zwalniający go z noszenia maseczki powinien w terminie do 
27 kwietnia poinformować o tym Dyrektora szkoły 
 
Zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar 
lub łzawienie są zobowiązani poinformować o tym Dyrektora szkoły do 27 kwietnia.  
 
Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:  
 zdający i osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu  

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób trzecich w tym rodziców/prawnych 

opiekunów uczniów i  przedstawicieli mediów 

Zdający nie może wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 
komórkowych, torebek, maskotek.  
 
Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, 
kalkulatora  
 
Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających  
 
Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą ( butelka przezroczysta).  
 
Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.  
 
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).  
 
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.  

Szczegółowe procedury i wytyczne w :  



 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w 
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.).  
 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 512, z poźn. zm.) .  
 
Wytyczne dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów, dostępnymi na stronie 
internetowej CKE 


