PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W XVI LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ
W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
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Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów.
1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ), bez
objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2.Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść
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.
3.Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) zdający
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących,
obserwatorzy, egzaminatorzy, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt
i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny),
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję,
4.Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym
rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania
warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, a także gdy zdający wymaga pomocy np. w
poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
5.Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych,
maskotek.
6.Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla. Zdający nie
mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
7.Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
8.Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego
egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między
egzaminami.
9.Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą oczekiwać na terenie szkoły na
rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia w ogrodzie szkolnym lub stołówce z zachowaniem dystansu
społecznego.

&2
Środki bezpieczeństwa osobistego
1.Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co
najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
2.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub
wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych
nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z
wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali
egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w
celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego
odstępu).
3.Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po
zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i
nos, kiedy:
1) wychodzi do toalety
2) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
4.Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy, podczas
poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy
obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
5.Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć
zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg
egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób
zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
6.Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi egzaminami,
ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc.
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Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń.
1.Przy wejściu do szkoły znajduje się informacja:
1) dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu
2) zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
3) zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
4) zawierająca numery telefonów do służb medycznych
5) zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
2.Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz
informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

3.Płyn do dezynfekcji rąk dostępny jest w każdej sali egzaminacyjnej.
4.W przypadku egzaminu z języka polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających
ze słownika, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, obok słownika znajduje się dozownik z
płynem dezynfekcyjnym. Zdający są zobligowani do korzystania z niego przed skorzystaniem z danego
materiału egzaminacyjnego.
5.Ławki w sali egzaminacyjnej ustawione są w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co
najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
6.Członkowie zespołu nadzorującego zajmują miejsca z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu
od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego. Członkowie zespołu nadzorującego
ograniczają do niezbędnego minimum poruszanie się po sali egzaminacyjnej.
7.Dla każdego zdającego zostaje zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste –
plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.
8.Osoby przystępujące do dwóch egzaminów jednego dnia będą mogły, przy zachowaniu odpowiednich
odstępów, zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami albo poczekać do
rozpoczęcia popołudniowej sesji egzaminacyjnej w wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu. Jeżeli
pozwolą na to warunki pogodowe, przestrzeń ta może zostać zorganizowana na świeżym powietrzu, np. w
ogrodzie .
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Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

1.Zdający nie mogą tworzyć

grup

przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem

egzaminu oraz po jego zakończeniu.
W tym celu dyrektor szkoły informuje, co następuje:
1) zdający powinni stawić się przed szkołą od godziny 8.00, zachowując dystans społeczny,
2) zdający na teren szkoły wchodzą wejściami A- wejście główne do szkoły, B- wejście od strony boiska Cwejście ewakuacyjne lewe. Wejścia do szkoły zostaną oznakowane.
3) zdający piszący egzamin maturalny na małej sali gimnastycznej wchodzą do szkoły wejściem A,
zostawiają rzeczy osobiste w szatni i dolnym korytarzem przechodzą pod salę egzaminacyjną ;
4)zdający piszący egzamin w małej sali gimnastycznej stawiają się w szkole w następujących godzinach:
8.00- 8.15 nazwiska rozpoczynające się od litery A do litery I
8.15-8.30 nazwiska rozpoczynające się od litery J do litery P
8.30 do 8.45 nazwiska rozpoczynające się od litery R do litery Ż
5) zdający piszący egzamin w dużej sali gimnastycznej:
- Wejście B – nazwiska rozpoczynające się od litery A do litery L;
- Wejście C- nazwiska rozpoczynające się od litery L do litery Ż

6) zdający piszący egzamin w dużej sali gimnastycznej stawiają się w szkole w następujących godzinach:
8.00- 8.15 nazwiska rozpoczynające się od litery A do litery I
8.15-8.30 nazwiska rozpoczynające się od litery J do litery P
8.30 do 8.45 nazwiska rozpoczynające się od litery R do litery Ż
7) zdający wchodzący na egzamin wejściem B zostawiają swoje rzeczy osobiste w rozbieralni nr 1,
wchodzący wejściem C w sali lekcyjnej nr 27, wchodząc do szkoły od strony ogrodu wejściem D.
8) wyżej wymienione zasady obowiązywać będą podczas egzaminów maturalnych z języka polskiego
i matematyki.
9) podczas egzaminu maturalnego z języka angielskiego wejściem A wchodzą zdający piszący egzamin
w salach lekcyjnych na parterze, natomiast wejściem B wchodzą zdający piszący egzamin maturalny na
piętrze.
10) zdający piszący egzamin na parterze pozostawiają swoje rzeczy osobiste w szatni, osoby zdające na
piętrze na stolikach wystawionych w tym celu na korytarzu szkolnym.
11) egzaminy maturalne z przedmiotów rozszerzonych odbywać się będą w dużej sali gimnastycznej.
Zdający rozpoczynający egzamin o godz. 9 stawiają się przed wejściem B od godziny 8.15, natomiast na
egzamin w sesji popołudniowej od godziny 13.15. Rzeczy osobiste pozostawiają w rozbieralni nr 1 i nr 2.
2. Losowanie numerów stolików w części pisemnej egzaminu maturalnego przeprowadza przewodniczący
zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.
3. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego
długopisu.
4. Zdający może opuścić na stałe 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 skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie
opuszcza sali egzaminacyjnej.
5.Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym oraz z języka hiszpańskiego
odbędzie się w LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Ignacego Witkiewicza przy ul. Elbląskiej
51 w Warszawie.
6.Egzamin maturalny z historii sztuki odbędzie się w Zespole Szkół Nr 31 przy ul. Felińskiego 13
w Warszawie.
7.Egzamin maturalny z filozofii odbędzie się w 2 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami
Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO przy ul. Nowowiejskiej 5 w Warszawie.
8.Zdający egzamin maturalny poza szkołą muszą zabrać ze sobą oprócz dowodu osobistego, również
świadectwo ukończenia szkoły.
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Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego
1. 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
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych
osób.
2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania.
3.Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać
udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu.
4.Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu
w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających
i zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających.
5.Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali
oraz w protokole zbiorczym.
6.W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej
osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję
o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego
egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
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1.Przepisy, które nie zostały ujęte w powyższych procedurach znajdują się w Załączniku 29_1905
„Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 roku egzaminu maturalnego”
opublikowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz w komunikatach Ministerstwa Edukacji
Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i obowiązują wszystkie osoby zdające, przeprowadzające
i uczestniczące w organizowaniu egzaminu maturalnego.

