Wytyczne dotyczące zdających oraz innych osób biorących udział
w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów maturalnych i zawodowych
w czerwcu 2020:
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Na egzamin może przyjśd wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły),
bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może
przyjśd na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
Rodzic/Prawny opiekun nie może wejśd z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy
zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
Zdający nie powinni wnosid na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek.
Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (pióro lub długopis
z czarnym atramentem) oraz przyborów wymienionych w Komunikatach:
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o
%20przyborach.pdf
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/PP2012_2017_2019-czesc_pisemna-VIVII%20i%20VIII-IX_2020.pdf_
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/PP2012_2017_2019-czesc_praktyczna-VIVII%20i%20VIII-IX_2020.pdf
z wyjątkiem kalkulatorów, które na egzamin maturalny z matematyki i egzaminy zawodowe
pisemne i praktyczne zapewnia szkoła.
Zdający nie mogą pożyczad przyborów od innych zdających.
Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieśd własną butelkę z wodą.
Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż
jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeśd przyniesione przez siebie produkty w przerwie
między egzaminami.
Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścid
budynek szkoły albo oczekiwad na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego
dnia w miejscu do tego wyznaczonym (antresola).

Środki bezpieczeostwa osobistego:
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Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp
(co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
Na teren szkoły mogą wejśd wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub
wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów
zdrowotnych nie mogą zakrywad ust i nosa maseczką).
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po
zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w
przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu
nadzorującego może poprosid zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania
jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
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:
a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzied na zadane przez niego pytanie
b) wychodzi do toalety
c) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenid rezultat pośredni (w części praktycznej)
d) kooczy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i
inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu podczas poruszania się po sali
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egzaminacyjnej powinni mied zakryte usta i nos. Mogą odsłonid twarz, kiedy obserwują przebieg
egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe –
mied zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku
egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo
stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w
przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
W przypadku części praktycznej EPKwZ i EZ egzaminatorzy obserwujący przebieg pracy zdających
i podchodzący do kolejnych stanowisk egzaminacyjnych muszą podczas wykonywania tych
czynności mied zakryte usta i nos.
Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywad ust i nosa maseczką, mogą nosid
przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystad z przyłbicy, przystąpid do egzaminu w odrębnej
sali egzaminacyjnej. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może
zakrywad ust i nosa, powinna zostad zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja
2020 r. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostad zachowany pomiędzy samymi
zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie
egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywad ust i nosa za pomocą maseczki,
powinni – kiedy jest to konieczne – używad przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

