Wewnątrzszkolne procedury organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym
2019/2020 w Liceum Ogólnokształcącym Szkoły Mistrzostwa Sportowego czerwiec 2020
1. Wytyczne obowiązkowe dla wszystkich uczestników EM:
1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik
szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
1.2. 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.
1.3.

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).

1.4. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk specjalnie
przygotowanym płynem znajdującym przy wejściu do szkoły. Płyny do dezynfekcji rąk
są także dostępne w każdej sali egzaminacyjnej.
1.5. 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 /stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują
przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego
i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
1.6. Szczegółowe zasady wejścia do sal egzaminacyjnych znajdują się w załączniku nr 1.

2. Wytyczne obowiązkowe dla zespołów nadzorujących EM:
Wewnątrzszkolna instrukcja dla ZN egzaminu maturalnego w LO SMS Katowice jest
dokumentem nadal obowiązującym z naniesionymi na czerwono zmianami
dostosowanymi do bieżącej sytuacji.
2.1. Członkowie zespołów nadzorujących powinni przejść szkolenie z zasad dotyczących
bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego.
2.2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego
przeprowadzającego 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 muszą posiadać
taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego
jako objawów „niepokojących”.
2.3. 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.
2.4. 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 nauczycielem, 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: podczas kaszlu i kichania należy zakryć
usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.
2.5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego lub
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.
2.6. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby
zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich
otwierać. Wyjątek stanowią:
1) EM z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań
na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie
z płyty CD
2) sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć
przeciągów (mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu).
2.7. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną
przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
W tym celu należy:
1) przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację
o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu
(wychowawcy klas maturalnych)
2) wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, wg podziału na sale
egzaminacyjne (załącznik nr 1)
3) wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach (załącznik nr 1)
4) wypuszczać zdających z sali egzaminacyjnej po zakończonym egzaminie według
ściśle określonej procedury (wewnątrzszkolna instrukcja dla ZN)
5) wypuszczać zdających z poszczególnych części szkoły - uwzględniając następujący
porządek obowiązujący dla wszystkich części egzaminu maturalnego: II piętro, I
piętro, parter, sala gimnastyczna), upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod
szkołą, aby omówić egzamin - nauczyciele dyżurujący
6) zespół dyżurujący na I piętrze po opuszczeniu szkoły przez zdających udaje się na
parter w celu wsparcia nauczycieli dyżurujących na parterze
7) poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą
z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie,
a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

3. Wytyczne obowiązkowe dla zdających EM
3.1. Zdający ma obowiązek poinformować przewodniczącego ZN przeprowadzającego
egzamin w danej sali egzaminacyjnej, że choruje na alergię albo inne schorzenie,
którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu
nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w
przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.
3.2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek.
3.3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki,
cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów
piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich
dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają,
dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych
zdających.
3.4. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
3.5. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
3.6. 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) podchodzi do niego członek zespołu nadzorującego, aby zweryfikować poprawność
kodowania arkusza
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej
4) korzysta ze stanowiska ze słownikami
3.7. 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 zadeklarują chęć pozostania na terenie placówki do dnia
29 maja 2020 r.

