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Wewnątrzszkolne procedury przeprowadzenia matur  

w roku szkolnym 2019/2020  

w II Liceum Ogólnokształcącym  

im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz. 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel), bez objawów 

chorobowych. 

2. Zdający lub nauczyciel oraz inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu, nie może 

przyjść na egzamin, jeżeli sama jest objęta kwarantanną lub przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie. 

3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

 zdający, 

 osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu, tj. członkowie zespołów 

nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania  

i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu 

(komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni, 

 pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, 

obsługę szatni, 

 pracownicy służb medycznych, jeśli wystąpi taka konieczność. 

4. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż w/w, w tym 

rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodęwydał dyrektor OKE ze 

względu nataki sposób dostosowania). 

5. W dniach 8, 9, 10 czerwca 2020 r.  nie będą odbywały się zajęcia edukacyjne dla klas I iII,  

a w pozostałe dni mogą odbywać się konsultacje z uczniami klas młodszych. 

6. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów, maskotek. 

7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów: linijka, cyrkiel, kalkulator.Zdający 

nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. 

9. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego jest zobowiązany zapewnić kilku 

rezerwowychczłonków zespołów nadzorujących, którzy zastąpią osoby, które z uzasadnionych 
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powodów, 

w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu. 

10. Czekając na wejście do szkoły i do sali gimnastycznej, zdający zachowują odstęp 1,5 m oraz 

zakrywają usta i nos. 

11. Pracownicy administracyjni i obsługi szkoły koordynują wejście zdających do budynku szkoły. 

12. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. 

13. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej, członek zespołu nadzorującego losuje numer stolika  

w obecności zdającego. 

14. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej zdający mogą zdjąć maseczki. 

15. Zdający mają obowiązek zakryć usta i nos, gdy: 

 podchodzi członek zespołu egzaminacyjnego lub egzaminator, aby odpowiedzieć na zadane 

pytanie, 

 wychodzi do toalety, 

 kończy pracę za arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. Zdający może 

opuścić salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył 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 zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) 

zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

 Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy  

z arkuszem egzaminacyjnym, na 10 minut przed zakończeniem pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym informuje zdających, ile czasu im zostało. 

 Zdający mają prawo korzystać ze słowników znajdujących się w sali egzaminacyjnej po 

uprzednim zgłoszeniu tego faktu komisji, (należy wydezynfekować ręce przed i po skorzystaniu 

ze słowników). 

16. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet, zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły. 

17. Ławki oraz krzesła wydezynfekować należy przed i po egzaminie. Sala egzaminacyjnapowinna 

byćwywietrzona. 

18. Dezynfekować należy: klawiatury, myszki i monitory dotykowe,  laptopy orazsprzęt i urządzenia 

wykorzystywane przez zdających, w tym przybory piśmiennicze i materiały, gdyby zdający nie 

mieli swoich. 

19. Sala nr 20 jest przygotowana i wyposażona w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący 

na wypadek stwierdzenia objawów chorobowych u zdających. 
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20. Spotkanie członków  zespołów nadzorujących w stołówce szkolnej w dniu egzaminu – 08 i 

09.06.2020 roku o godz. 7:30 w celu odbycia szkolenia z zasad bezpieczeństwa podczas 

egzaminu, które  przeprowadzi przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. 

21. Członkowie zespołu nadzorującego powinni pozyskać od zdających wiedzę, że w danej sali 

egzaminacyjnej są uczniowie cierpiący na alergię lub inne schorzenia, których objawami może 

być katar, kaszel lub łzawienie, aby nie kojarzyć tych objawów jako niepokojące. 

22. Paczki z arkuszami egzaminacyjnymi należy odebrać w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od 

kuriera należy je przetrzeć szmatką z płynem dezynfekującym. 

23. Przewodniczący zespołów nadzorujących wraz z jednym zdającym  (w rękawiczkach i 

maseczkach) odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o godz. 8:30. 

24. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach 

bezpieczeństwa, w tym: 

  bezwzględny zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi, 

  obowiązek założenia maseczki w przypadku bezpośredniego kontaktu z członkiem zespołu 

nadzorującego, wyjścia do toalety lub wyjścia z Sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy  

z arkuszem egzaminacyjnym, 

  niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza oczu, ust i nosa, a także przestrzegania higieny 

kaszlu i kichania ( należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką ), 

  konieczności zachowania dystansu – 1,5 m – od innych zdających po zakończonym egzaminie. 

25. Nie należy tworzyć grup zdających w szkole, przed szkołą, przed salą - przed i po zakończeniu 

egzaminu. 

26. Zdający zostają wpuszczani na teren szkoły różnymi wejściami (wejście główne, wejście od  

ul. Jałowcowej i udają się do wyznaczonej sali, celem pozostawienia rzeczy osobistych,  

a następnie z zachowaniem odpowiedniej odległości między sobą przechodzą do sali 

egzaminacyjnej).  

27.  Po egzaminie zdający opuszczają sale egzaminacyjnezachowując między sobą odpowiednią 

odległość. Po odebraniu rzeczy osobistych udają się prosto do domu. 

28. Wrażeniami po egzaminie zdający dzielą się przez telefon, komunikator albow mediach 

społecznościowych, aby uniknąć spotkań grupowych. 

29. Zdający mają do dyspozycji wyznaczone sale, gdzie mogą zostawić swoje rzeczy (plecak, torbę, 

kurtkę), w sali są również foliowe woreczki na drobniejsze przedmioty osobiste, np. telefon itp. 
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Wejście na egzamin w dniu 8.06, 09.06. i 10.06.2020 r. 

 

Klasa Sala (szatnia) Godz. wejścia Miejsce wejścia 

III mf 23 7:55 od ul. Jałowcowej 

III hum 5 7:45 wejście główne 

III bch 2 7:50 od ul. Jałowcowej 

III men 26 7:55 wejście główne 

III mch 1 7:45 od ul. Jałowcowej 

 

30. Zdający po zostawieniu swoich rzeczy, udają się do sal egzaminacyjnych, zachowując bezpieczną 

odległość od siebie.  

 

 


