
Radom, 20 kwietnia 2021 r. 
 

 
Zarządzenie nr 23 / 2021 

 

Dyrektora XII Liceum Ogólnokształcącego 
z Oddziałami Sportowymi w Radomiu 

 
w sprawie wytycznych dotyczących organizowania 

i przeprowadzania egzaminu maturalnego 

 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 marca 2021 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 532) oraz na podstawie 
informacji dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 19 kwietnia 2021 r. na temat 
wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2021 r. egzaminów zewnętrznych zarządzam, 
co następuje: 

 
§ 1 

 
Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, 

obserwator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów 
chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. 
 

§ 2 
 

Zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator lub inna osoba zaangażowana 
w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą 
w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją 
w warunkach domowych, z wyjątkiem sytuacji kiedy zdający wymaga pomocy np. 
w poruszaniu się. 

 
§ 3 

 
Osoba, która przechorowała COVID-19 (ozdrowieniec) oraz osoba zaszczepiona 

przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki 
danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą 
w izolacji bądź osobą na kwarantannie. 

 
§ 4 

 
Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: zdający, osoby 

zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, 
obserwatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi, inni pracownicy szkoły 



odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni oraz 
pracownicy odpowiednich służb. 

 
§ 5 

 
Zdający zobowiązani są do zabezpieczenia się w indywidualne środki ochrony 

osobistej oraz do regularnego korzystania z przygotowanych płynów do dezynfekcji rąk. 
 

§ 6 
 

Na egzamin należy przyjść o wyznaczonym czasie (tj. 60 minut przed rozpoczęciem 
egzaminu), nie gromadząc się i zachowując bezpieczną odległość (minimum 1,5 m). 
 

§ 7 
 

Zdający wchodzą na teren szkoły wejściem od ulicy Osiedlowej i muszą posiadać 
dowód osobisty potwierdzający ich tożsamość. Sprawdzenie tożsamości odbywać się będzie 
dwukrotnie: przy wejściu do szkoły oraz przy wejściu na salę egzaminacyjną. 
 

§ 8 
 

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie 
ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu 
miejsc przez zdających. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m). 
 

§ 9 
 

Podczas wpuszczania uczniów do szkoły oraz do sali egzaminacyjnej członek zespołu 
nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu 
zweryfikowania jego tożsamości. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, 
podpisując się w wykazie zdających przy użyciu własnego długopisu. 
 

§ 10 
 

Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek 
ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

1. podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, 
2. wychodzi do toalety, 
3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

 
§ 11 

 
Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń 

telekomunikacyjnych, maskotek itp. Dopuszczalne jest przyniesienie butelki z wodą, a osoby 
przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione 
przez siebie produkty w przerwie między egzaminami. 
 
 
 



§ 12 
 

Rzeczy osobiste zdający może pozostawić pod nadzorem w miejscu do tego 
wyznaczonym. 

 
§ 13 

 
Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, 

cyrkla, kalkulatora itp. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Słowniki 
oraz tablice matematyczne zapewniają członkowie zespołu nadzorującego egzamin. 
 

§ 14 
 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego 
i obserwatorzy podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta 
i nos. Mogą oni odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy 
zachowaniu niezbędnego odstępu. 

Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć 
poruszanie się po sali egzaminacyjnej, konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy 
zdających w pozycji stojącej.  

 
§ 15 

 
Na terenie szkoły wyznaczone zostaje odpowiednio wyposażone pomieszczenie, 

w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych 
kompatybilnych z objawami COVID-19. 

Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy 
choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego 
informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie 
zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby z zapewnieniem minimum 2 m 
odległości od innych osób. 

 
§ 16 

 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego 

egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący 
na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. 
Członkowie zespołu nadzorującego nie powinni interpretować takich objawów w przypadku 
danego zdającego jako objawów kompatybilnych z objawami COVID-19. 

Informację o ww. schorzeniach zdający przekazują dyrektorowi szkoły za 
pośrednictwem wychowawcy klasy co najmniej na tydzień przed pierwszym egzaminem, tj. 
do 27 kwietnia 2021 r. 
 

§ 17 
 

Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od 
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez 
osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos. 
 
 



§ 18 
 

Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących 
zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, 
2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą 

zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali 
egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym, 

3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 
przestrzegania higieny kaszlu i oddychania, 

4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po 
zakończonym egzaminie. 

 
§ 19 

 
Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy 

opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu 
danego dnia w wydzielonym pomieszczeniu przy zachowaniu dystansu 1,5 m. Zdający nie 
mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami 
egzaminu ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc. 
 

§ 20 
 

W dniach, w których przeprowadzany jest egzamin, do którego przystępują 
największe grupy zdających, w szkole nie prowadzi się zajęć edukacyjnych dla innych 
uczniów (4-7 maja 2021 r.) 

 
§ 21 

 
Zdający, członkowie zespołów nadzorujących oraz inne osoby zaangażowane 

w przeprowadzanie egzaminów zobowiązani są do śledzenia bieżących komunikatów 
dotyczących egzaminów maturalnych, publikowanych na stronach internetowych 
Ministerstwa Edukacji i Nauki https://www.gov.pl/web/edukacja, Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej https://www.cke.gov.pl, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie 
https://www.oke.waw.pl i Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://gis.gov.pl.  
 

§ 22 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 
 
 
 

 

 


