
Wyciąg z Wytycznych GIS, MEN i CKE dotyczących organizowania i przeprowadzania   

w 2021 r. egzaminów, w tym maturalnego.  

Sekcja 1. 

1.1 Na egzamin może przyjśd wyłącznie zdający , nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, 

       egzaminator  lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzenie egzaminu – bez objawów 

       chorobowych  kompatybilnych z objawami COVID-19. 

1.2  Zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator,  egzaminator lub inna osoba zaangażowana  

        w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjśd na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą  

        w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

        domowych,  z zastrzeżeniem sytuacji opisanej  w pkt. 1.3 

1.3  Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieocem) oraz osoba zaszczepiona przeciwko 

         COVID-19 ( tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), 

         może przyjśd na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na 

         kwarantannie.   

        *…+ 

1.7 Zdający nie powinien wnosid na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeo 

        telekomunikacyjnych, maskotek. 

1.8   Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych i innych pomocy (np. cyrkiel, 

         lupa), których nie zapewnia szkoła. Zdający nie mogą pożyczad przyborów od innych zdających. 

          /I LO udostępnia: kalkulatory proste, linijkę, tablice matematyczne i fizyko-chemiczne, słowniki/  *…+ 

1.10   Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieśd własną butelkę z wodą.  *…+ 

Sekcja 2 

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

          (co najmniej  1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).   

2.2     Na teren szkoły mogą wejśd wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. *…+ 

2.3   Zdający są zobowiązani zakrywad usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.  

          Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie 

          zakryd usta i nos, kiedy: 

1) podchodzi do niego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego 

2) wychodzi do toalety lub do słownika 

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

         *…+ 

Wyciąg został sporządzony na podstawie wytycznych GIS, MEN i CKE  dotyczących organizowania i 

przeprowadzania egzaminów w 2021 r., dostępnych na stronie CKE: https://cke.gov.pl/ 

 

https://cke.gov.pl/

