Wytyczne dla absolwentów dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r.
egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku opracowane na
podstawie wytycznych Centralnej Komicji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji
Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego z 15 maja 2020r., rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z 19 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

I. Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 roku – regulacje prawna
1. Egzamin maturalny będzie przeprowadzany wyłącznie w formie pisemnej i rozpocznie się
w poniedziałek 8 czerwca 2020r. i potrwa do 29 czerwca, harmonogram egzaminu,
terminy dodatkowe i odbierania świadectw zamieszczone jest na stronie internetowej
szkoły w zakładce „matura”.
2. Wynik egzaminu maturalnego: absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości,
jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30%
punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpi do części pisemnej egzaminu
maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
3. Absolwenci, którzy w 2020r. nie uzyskają wymaganych 30%, w kolejnych latach jeśli będą
chcieli przystąpić do egzaminu, będą musieli zdawać egzamin ustny z przedmiotów
obowiązkowych.
II. Podstawowe wytyczne dotyczące między innymi tego, kto może przyjść na egzamin, kto
może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów
podczas 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.
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z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4.

Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek.

5.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki,
cyrkla, kalkulatora itd.

6.

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

7.

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.

8.

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, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

III. 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 jednolub 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 1,5metrowego 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:
a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
b) wychodzi do toalety
c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
4. 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.
5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką,
mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, mogą
przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej, fakt ten muszą zgłosić
dyrektorowi nie później niż do 29 maja 2020r. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki
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musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami
zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
6. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi
egzaminami, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc.
IV. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń
1. W przypadku egzaminu , na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np.
jednego słownika, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, będzie ustawiony
dozownik z płynem dezynfekcyjnym, którego będzie musiał użyć zdający do
zdezynfekowania rąk przed skorzystaniem ze słownika.
2. Każdy zdający będzie miał zapewnione miejsce w szatni, w którym będzie mógł zostawić
pod nadzorem pracownika rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. w szatni,
w przezroczystym foliowym worku (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało
otwierania). Każdy zdający zminimalizuje kontaktowanie się z osobami pozostawiającymi
i odbierającymi swoje rzeczy, zachowując odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość
od innych osób, zakrywanie ust i nosa).
3. Dla osób przystępujących do dwóch egzaminów jednego dnia, na terenie szkoły sala nr 5
będzie przygotowana, z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa, do konsumpcji
przyniesionego przez zdających posiłku. Przebywać w niej będą mogły 4 osoby
jednocześnie.
V. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu
1. Zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar
lub łzawienie, poinformuje przewodniczącego komisji nadzorującej o tym fakcie przed
wejściem na salę egzaminacyjną, aby nie interpretować takich objawów w przypadku
danego zdającego jako objawów „niepokojących”.
2. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego poinformuje
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 członkiem
komisji nadzorującej, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po
zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
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3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania
higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos
zgiętym łokciem lub chusteczką
4) konieczności

zachowania

odpowiedniego

dystansu

od

innych

zdających

po zakończonym egzaminie.
3. Zabrania się tworzenia grup zdających przed szkołą oraz salą egzaminacyjną przed
rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu:
1) zdający powinni się stawić się w szkole co najmniej na godzinę przed
rozpoczęciem egzaminu
2) wpuszczanie zdających na teren szkoły będzie odbywało się według następujących
ustaleń:
- zdający będący tegorocznymi absolwentami technikum wchodzą od strony boiska
szkolnego
- zdający nie będący tegorocznymi absolwentami wchodzą głównym wejściem
3) zdający po opuszczeniu sali egzaminacyjnej i odebraniu swoich rzeczy osobistych
z szatni mają

kierować się do wyjścia, zabrania się gromadzenia przed szkołą, a

zaleca się dzielenie wrażeniami po egzaminie z wykorzystaniem mediów
społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.
4. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając
z własnego długopisu.
5. 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
zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali
egzaminacyjnej.
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