
Informacje dla zdających egzamin maturalny z Zespole Szkół nr 5 w Ełku w 2021 r.  
na podstawie wytycznych CKE, MEN oraz GIS z dn. 20.04.2021 r.: 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych kompatybilnych z 
objawami COVID-19. 

2. Zdający 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. 

W szczególnych przypadkach losowych/zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu 
maturalnego w terminie głównym, dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek absolwenta, może 
wyrazić zgodę na przystąpienie przez niego do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 
(przedmiotów) w terminie dodatkowym (1-16 czerwca 2021 r.). 

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy 
zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń 
telekomunikacyjnych, maskotek. 

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora 
itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 

Na egzamin należy zgłosić się o godz. 8:20 w przypadku przedmiotów zdawanych rano oraz o 13:30 w 
przypadku przedmiotów zdawanych po południu. 

7. 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). 

Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym. 

8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa 
obowiązuje na terenie całej szkoły. 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). 

9. 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: 

a) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego,  

b) wychodzi do toalety, 

c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

10. Zdający mogą  mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 

11. W przypadku egzaminu z informatyki zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas 
przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na 



konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz znajdujących się w nich sprzętów i 
urządzeń. 

12. W przypadku egzaminu z języka polskiego obok słownika będzie umieszczony płyn dezynfekcyjny, 
który należy użyć  przed i po skorzystaniu ze słownika.  

13. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed 
rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Zdający na Sali gimnastycznej będą wpuszczani i 
wypuszczani wyłącznie wejściem od katedry wf. Pozostali uczniowie wchodzą wejściem głównym. 

14. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie własnym 
długopisem. 

15. Zdający na Sali gimnastycznej będą mogli zostawić rzeczy osobiste ( plecak, torbę, kurtkę, telefon 
itp.) w sali do tenisa stołowego. Pozostali zdający będą mieć do dyspozycji szatnie. Szkoła nie ponosi 
odpowiedzialności za pozostawiane rzeczy osobiste uczniów. 

16. Jeżeli zdający 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. 

17. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego przejawiającej objawy choroby w 
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może 
podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających przystępujących do 
danego egzaminu w danej sali. 

 


