
Matura czerwiec 2020 

Sposób organizacji egzaminu maturalnego w CKZiU nr 1 w Warszawie 

 

Zapisy sposobu organizacji egzaminu maturalnego obowiązywać będą we wszystkich 

terminach egzaminów maturalnych w sesji czerwiec 2020 r. 

Informacje dla zdającego: 

Na egzamin maturalny zgłaszają się osoby zdrowe. 

Przed egzaminem: 

1. Zdający oczekują na wejście do szkoły w miejscu wyznaczonym, zachowując wymagany 

dystans społeczny, tj. min. 1,5 m odległości. 

2. Zdający wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem pojedynczo, przechodzą przez matę 

dezynfekującą, dezynfekują ręce korzystając z ustawionego przy wejściu dystrybutora. 

3. Każdy zdający musi być wyposażony w środki ochrony osobistej, tj. maseczkę ochronną 

zakrywającą nos i usta lub przyłbicę. 

4. Zdającego obowiązuje zasłonięcie nosa i ust. 

5. Jeśli zdający z przyczyn zdrowotnych wskazanych przez Ministra Zdrowia lub GIS 

zwolniony jest z używania maseczki ochronnej, powinien fakt ten zgłosić w punkcie 

dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły i udokumentować go stosownym 

zaświadczeniem lekarskim. Musi jednak używać przyłbicy jako środka ochronnego.   

6. Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa w 

żaden wymieniony powyżej sposób, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie 

później niż do 29 maja 2020 r. i potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.  

7. Osoby z podwyższoną temperaturą ciała i/lub noszące znamiona choroby zakaźnej,  

tj. katar, kaszel, kichanie, zaczerwienione oczy NIE BĘDĄ WPUSZCZANE na egzamin. 

8. Osoby, które mogą mieć powyższe objawy spowodowane ustaloną przez lekarza chorobą 

(np. alergią), nie będącą chorobą zakaźną, zobowiązane są każdorazowo potwierdzić ją 

odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. 

9. Osoby, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą przystąpić do egzaminu, zobowiązane są 

do postępowania zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE dot. egzaminu w terminie 

dodatkowym. 

10. Zdający nie może wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy: np. telefonu, 

smartfonu i innych urządzeń elektronicznych, maskotek, toreb itp. 

11. Na egzamin należy przynieść:  

a. dowód osobisty,  

b. świadectwo ukończenia szkoły ( dotyczy osób skierowanych z OKE),  

c. własne przybory piśmiennicze (dwa  długopisy  z czarnym wkładem, linijka, cyrkiel) 

d.  można przynieść małą butelkę niegazowanej wody. 

12. Procedura wpuszczania do szkoły rozpocznie się o godz. 8.00.  

Absolwenci CXXVIII LO, w tym absolwenci lat ubiegłych, zdają egzamin w sali 

gimnastycznej i wchodzą do szkoły wejściem „przez łącznik przy sali gimnastycznej” (za 

wejściem przy portierni).  



Absolwenci TB nr 5, w tym absolwenci z lat ubiegłych, zdają egzamin na I i II piętrze  i 

wpuszczani będą wejściem przy portierni.  

Przydział do sal, w których odbywa egzamin, wywieszony będzie na tablicy przed wejściem 

do szkoły. 

 

13. Po wejściu do szkoły zdający, w maseczce na twarzy, udaje się do punktu dezynfekcji, w 

którym zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem udostępnionym przez szkołę. 

14. Zdający udaje się do punktu rejestracji przy wyznaczonej sali egzaminacyjnej: 

a. okrycie wierzchnie, ewentualnie torebkę zdający umieszcza w czystym, foliowym 

worku, który po podpisaniu imieniem i nazwiskiem pozostawia na wieszaku.  

b. po pozostawieniu rzeczy przystępuje do rejestracji. 

15. Po wykonaniu tych czynności zdający udaje się niezwłocznie do wyznaczonej sali 

egzaminacyjnej.   

16. Zdający po wejściu do budynku szkoły nie może go opuścić aż do czasu zakończenia 

egzaminu. 

17. Zdający poruszają się w szkole tylko po wyznaczonych korytarzach. 

18. Zdający przed egzaminem mogą korzystać z  wyznaczonych toalet, z zachowaniem 

reżimu sanitarnego.  

19. W toaletach wieloosobowych jednocześnie przebywać mogą co najwyżej 3 osoby. 

20. Na parterze budynku szkoły wyznaczone zostanie miejsce izolatka ( sala nr 3) dla osób z 

podejrzeniem zakażenia koronawirusem. (patrz Postępowanie w przypadku podejrzenia 

zakażenia.) 

 

Rejestracja : 

Uwaga: 

Zdający przedstawia dowód tożsamości, inne wymagane dokumenty, podpisuje listę 

potwierdzającą obecność   własnym długopisem (konieczna dezynfekcja rąk, maska/ 

przyłbica). Numer stanowiska pracy zadającego losuje nauczyciel rejestrujący i 

zapisuje na liście Hermes, wylosowany numerek przekazuje zdającemu.  Zdający 

otrzymuje:  naklejki z kodami na dany egzamin i numerek stanowiska. 

1. Do sali wpuszczani będą zdający wyposażeni w środki ochrony osobistej. 

2. Przystępujący do egzaminu musi posiadać: 

a. Ważny dowód osobisty, 

b. Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej ( osoby skierowane z OKE) 

c. Własny czarny długopis. 

d. Własne przybory dozwolone na egzamin zgodnie z wykazem: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablice z wzorami, słowniki na egzamin z języka polskiego, kalkulatory proste, odtwarzacze 

płyt CD zapewnia szkoła. 

c. Chusteczki higieniczne - fakultatywnie 

d. Małą butelkę wody mineralnej, niegazowanej (do picia) – fakultatywnie. 

3. Do momentu rozpoczęcia pracy z arkuszem zdający muszą zakrywać nos i usta. 

4. Nnależy stosować środki ochrony osobistej podczas wykonywania wszelkich czynności 

wymagających poruszania się po terenie szkoły, sali egzaminacyjnej oraz kontaktu z 

innymi osobami znajdującymi się w szkole. 

5. Do sali zdający wchodzą pojedynczo, po przeprowadzeniu procedury rejestracji  

z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. 

6. W wyznaczonym miejscu należy wyrzucić zużyte środki ochrony osobistej oraz 

wylosowane numerki. 

7. Po wejściu do sali zdający powinni niezwłocznie zająć wyznaczone miejsca i już ich 

ponownie nie opuszczać. 

8. Procedury dotyczące przebiegu egzaminu wynikają z Komunikatem Dyrektora CKE. 



9. Zdający, który jako przedstawiciel zdających wraz z przewodniczącym udaje się po 

arkusze egzaminacyjne, zobowiązany jest do zasłonięcia nosa i ust (maseczka/ przyłbica) 

oraz dezynfekcji rąk po powrocie do sali. 

10. Sala egzaminacyjna przed, podczas i po egzaminie musi być wietrzona, w tym celu 

pozostawia się otwarte drzwi wejściowe lub okna (z wyjątkiem czasu trwania części 

odsłuchowej podczas egzaminów z języków obcych nowożytnych).  

W trakcie egzaminu: 

1. Zdający mają całkowity zakaz opuszczania sali egzaminacyjnej podczas trwania 

egzaminu. 

2. Zdający, który musi opuścić salę, powinien fakt ten zgłosić przewodniczącemu zespołu 

nadzorującego przez podniesienie ręki.  

3. Każdorazowe opuszczenie sali egzaminacyjnej odbywa się przy zastosowaniu środków 

ochrony osobistej. 

4. Po powrocie na miejsce zdający powinien zdezynfekować ręce płynem 

 do dezynfekcji. 

5. Zdający, który podczas egzaminu chce skorzystać z ogólnodostępnych pomocy 

dydaktycznych, zgłasza ten fakt członkom komisji egzaminacyjnej przez podniesienie 

ręki. Do wyznaczonego miejsca podchodzi wyposażony w środki ochrony osobistej, tj. 

założoną maseczkę/przyłbicę. Przed i po skorzystaniu ze słownika zdający musi 

zdezynfekować ręce. 

6. Wszystkie zużyte podczas egzaminu środki higieniczne i środki ochrony osobistej 

zdający  wyrzuca w wyznaczonym miejscu ( kosz na odpady zmieszane). 

7. Zakończenie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający sygnalizuje poprzez 

podniesienie ręki, opuszcza salę, pozostawiając zamknięty arkusz na swoim stanowisku. 

Zobowiązany jest także do zabrania wszystkich pozostałych, znajdujących się na 

stanowisku rzeczy.  

8. Osoby, które podczas trwania egzaminu muszą przyjmować leki, zobowiązane są 

poinformować o tym przewodniczącego zespołu nadzorującego przed rozpoczęciem 

egzaminu i udokumentować stosownym zaświadczeniem lekarskim. Czynności te 

powinny być wykonywane z zachowaniem procedury sanitarnej. Zużyte podczas tych 

czynności środki zdający powinien wyrzucić w wyznaczonym miejscu ( kosz na odpady 

zmieszane). 

 

Po zakończeniu egzaminu: 

1. Zdający, wyposażony w środki ochrony osobistej, tj. założoną maseczkę/przyłbicę, 

niezwłocznie zabiera pozostawione rzeczy osobiste i opuszcza szkołę. 

UWAGA – salę egzaminacyjną można opuścić najpóźniej na 15 min. przed 

wyznaczonym czasem zakończenia egzaminu. W ciągu ostatnich 15 min przed 

zakończeniem egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej i wychodzą dopiero 

po jego zakończeniu.  

2. Osoby, w tym zdający, którzy obecni będą przy pakowaniu arkuszy powinni mieć 

zasłonięte usta i nos ( maseczki / przyłbice  ochronne).  

3. Szkoła zastrzega sobie prawo do utylizacji rzeczy pozostawionych na terenie placówki.  

4. Po każdym zakończeniu egzaminów w danym dniu szkoła będzie odkażana. 


