
Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na czas egzaminu
maturalnego 2020 w związku z COVID-19  w Zespole Szkół

w Ozimku.
PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 
stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 3. 
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. 
poz. 284 i 322); 4. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa z 02.03.2020r ( Dz. U. 2020 poz. 
374) 5. Na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 
322, 374 i 567) Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

ZAKRES I CEL WPROWADZONEJ PROCEDURY

Procedury dotyczą uszczegółowienia zasad bezpieczeństwa w trakcie przeprowadzania egzaminu 
maturalnego 2020 na terenie Zespołu Szkół w czasie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej 
Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Procedury mają na celu 
usprawnienie organizacji przebiegu egzaminu, zapewnienie bezpiecznych  i higienicznych 
warunków pobytu abiturientów  i pracowników szkoły na terenie obiektu oraz zapobieganie 
rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2).

ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO 2020 W ZESPOLE SZKÓŁ

1.Abiturienci zgłaszają się na egzamin maturalny w dniach określonych Komunikatem Dyrektora 
CKE. Zdający egzamin w części porannej (9.00) zgłaszają się o godzinie 8.30 a zdający w części 
popołudniowej (14.00) o 13.40 przed wejściem zewnętrznym do sali gimnastycznej. Powinni mieć 
założone  maseczki (maseczek nie noszą tylko uczniowie z wcześniej zgłoszonymi problemami 
zdrowotnymi).

2. Na terenie szkoły abiturienci  zachowują co najmniej 1,5-metrowy odstęp od innych.

3. Abiturienci są wpuszczali na salę gimnastyczną pojedynczo po uprzedniej dezynfekcji rąk.

4. Miejsce na sali egzaminacyjnej jest losowane dla zdającego w Jego obecności przez członka 
zespołu nadzorującego. Zdający zajmuje  miejsce niezwłocznie po jego wylosowaniu.

5. Abiturient  otrzymuje od zespołu nadzorującego kartkę z kodami kreskowymi służącymi do 
kodowania zestawów. Po zakodowaniu zestawów naklejki są zbierane i zabezpieczane w szkole po 
uprzedniej ich dezynfekcji.

6. Uczniowie używają tylko własnych przyborów do pisania oraz własnych linijek, cyrkli, lup i 
kalkulatorów. Szkoła zapewni 4 sztuki dodatkowych, rezerwowych kalkulatorów (uprzednio 
zdezynfekowanych). Jeśli uczniowie ich użyją zostaną one ponownie zdezynfekowane. Szkoła 
zapewni także zapasowe, zdezynfekowane  długopisy z czarnym tuszem.

7. W przypadku egzaminu z języka polskiego szkoła zapewni słowniki ortograficzne i poprawnej 
polszczyzny. Będą one uprzednio poddane kwarantannie.  Nauczyciel – członek zespołu 
nadzorującego będzie dostarczał słownik uczniowi na Jego życzenie wyrażone przez podniesienie 
ręki. W czasie dostarczania i odbierania słownika zarówno zdający jak i członek ZN będą mieli 
założone maseczki i rękawiczki. Po użyciu słownika zostanie on zdezynfekowany przez członka 
ZN i odłożony na osobny stolik przygotowany wcześniej.



8. W przypadku egzaminów z matematyki, biologii i chemii szkoła zapewni dla każdego zdającego 
odpowiednie tablice  uprzednio poddane kwarantannie.

9. Na terenie szkoły ogranicza się przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, 
dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

10. Pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni obiektu 
wynoszący min. 1,5m.

11. Członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy oraz ewentualni inni pracownicy 
przebywający na sali egzaminacyjnej zostają zaopatrzeni w środki ochrony osobistej: rękawiczki, 
maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.

12. Wszyscy pracownicy szkoły zostają zobowiązani do przestrzegania zaostrzonego reżimu 
sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły.
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