Procedury bezpieczeństwa dla uczniów XIV LO im. S. Staszica w Warszawie
przystępujących do egzaminu maturalnego
w roku szkolnym 2020/2021
Procedury opracowano na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.
561) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami (Dz.
U. z 2021 r. poz. 651,701).
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.
493) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2020 r. poz. 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952,
1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314 i 2382 oraz z 2021 r. poz. 150, 242, 370, 532 i 681).
3. Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa
Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 2021 r.

I. Informacje ogólne dla zdających egzamin maturalny:
1. Na egzamin maturalny może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną
lub izolacją w warunkach domowych, chyba, że przechorował COVID-19 (tzn. jest
ozdrowieńcem) lub został zaszczepiony przeciw COVID-10 (tzn. która przyjął
wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki).
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem
sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Zdającym nie wolno wnosić na do sali egzaminacyjnej zbędnych rzeczy, w tym
książek, telefonów komórkowych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki,
cyrkla. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
6. Szkoła zapewnia uprzednio zdezynfekowane kalkulatory dla zdających.

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą
o pojemności maksymalnej 0,5 litra. Zaleca się przynieść wodę w opakowaniu
oryginalnym, nie może to być bidon, kubek termiczny itp.
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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 w wyznaczonym
do tego miejscu.
9. W przypadku egzaminu, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających
z np. jednego słownika/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba,
ustawiony zostanie dozownik z płynem dezynfekcyjnym, którego zdający będą
zobowiązani użyć przed skorzystaniem z danego słownika/urządzenia.

II. Środki bezpieczeństwa osobistego
1. Zdający oczekują na wpuszczenie do budynku przy wyznaczonym dla każdego miejsca
zdawania egzaminu wejściu o podanej godzinie. W czasie oczekiwania zdający są
zobowiązani do zachowania dystansu społecznego.
2. Miejscami wyznaczonymi na egzamin maturalny są:
a) sala gimnastyczna nr 1 zdający wchodzą wejściem od ul. Sędziowskiej przez
boisko szkolne,
b) sala gimnastyczna nr 2 zdający wchodzą od strony ul. Filtrowej przez
wewnętrzny dziedziniec szkoły (parking),
c) aula szkolna - zdający wchodzą od ul. Nowowiejskiej głównym wejściem do
budynku szkoły – drzwi lewe,
d) stołówka – zdający wchodzą od ul. Filtrowej przez wewnętrzny dziedziniec
szkoły (parking),
e) sale lekcyjne dla małych grup - zdający wchodzą od ul. Nowowiejskiej
głównym wejściem do budynku szkoły – drzwi prawe,
f) hala sportowa OSiR ul. Nowiejska 37B - zdający wchodzą wejściem głównym
hali przez bramę OSiR.
3. Osoby zdające egzamin maturalny w sali gimnastycznej 2 oraz w stołówce będą miały
wyznaczone osobne strefy oczekiwania na wpuszczenie do budynku szkoły.
4. Podział na wejścia obowiązuje na wszystkie matury lub do czasu powrotu młodszych
klas do nauki stacjonarnej.
5. O miejscu egzaminu oraz godzinie zgłoszenia się na egzamin zdający powiadomiony
zostaje w Librusie w środę 28 kwietnia 2021 r.
6. Na teren szkoły zdający mogą wejść wyłącznie z ustami i nosem zakrytymi maseczką
jedno- lub wielorazową. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
Zdający którzy z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych,
niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu
ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu
oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub
krążenia powinni dostarczyć do Dyrektora szkoły zaświadczenia lekarskie
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potwierdzające niemożność noszenia maseczki w terminie do 27 kwietnia. Maseczki
można zdjąć wyłącznie w czasie trwania egzaminu po podaniu takiej informacji
przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
8. Po wejściu do budynku zadający pozostawiają okrycia w wyznaczonym pomieszczeniu
przy sali egzaminacyjnej (szatnia szkolna jest zamknięta).
9. 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).
10. Każdy zdający w oczekiwaniu na wejście do sali egzaminacyjnej musi mieć
przygotowany do okazania (nie daje do ręki) dowód osobisty (lub paszport) oraz
deponuje telefon komórkowy i cenne rzeczy w wyznaczonym miejscu (w podpisanej
kopercie).
11. Zdający po wylosowaniu miejsca przez członka zespołu nadzorującego i złożeniu
podpisu na liście obecności (z użyciem własnego długopisu, w rękawiczkach) zajmuje
wylosowane miejsce w sali, gdzie oczekuje na rozpoczęcie egzaminu z zachowaniem
dystansu społecznego (nie przemieszcza się bez uzasadnionej potrzeby).
12. Każdy zdający przed pierwszym egzaminem pisemnym otrzymuje komplet kodów do
wszystkich egzaminów pisemnych. Zdający ma obowiązek przynieść naklejki z kodami
na każdy kolejny egzamin (uwaga – pierwsza naklejka zawierająca imię i nazwisko
zdającego nie jest wykorzystywana).
13. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej. Maseczki mogą być zdjęte dopiero na sygnał przewodniczącego
zespołu nadzorującego. Zdający ma obowiązek każdorazowo zakryć usta i nos
maseczką, 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
14. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie
egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
15. Zdający, którzy w wyznaczonym terminie zgłosili że ze względów zdrowotnych nie
mogą zakrywać ust i nosa maseczką mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej Sali
egzaminacyjnej.
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16. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między
poszczególnymi egzaminami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność
przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się
w nich sprzętów.
III. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w sali egzaminacyjnej
1. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający każdorazowo zostaną poinformowani o
obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
b) 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 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
c) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po
zakończonym egzaminie
d) komunikowaniu się z zespołem nadzorującym poprzez podniesienie ręki
2. W celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu:
a) zdający wpuszczani będą na teren szkoły różnymi wejściami według podziału
na sale egzaminacyjne
b) zdający wypuszczani będą po egzaminie według ściśle określonej procedury
tak, aby uniknąć gromadzenia się zdających pod szkołą w celu np. omówienia
egzaminu
c) zdający są proszeni, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z
wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów w celu
unikania spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły
3. Zdający potwierdza swoją obecność na egzaminie maturalnym, 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
zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali
egzaminacyjnej. Zdający mogą opuścić salę egzaminacyjną na sygnał
przewodniczącego zespołu nadzorującego z zachowaniem dystansu społecznego.
5. Na terenie szkoły oraz na terenie przyległym nie należy się gromadzić. Dotyczy to
również klas oczekujących na spotkanie z wychowawcą.

IV. Szczegółowe rozwiązania dotyczące egzaminu w dostosowanych warunkach
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W przypadku egzaminu maturalnego z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza,
w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin,
i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności
administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie
wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Jeżeli
podczas sprawdzania poprawności działania sprzętu konieczna będzie komunikacja zdającego
z administratorem pracowni albo z członkiem zespołu nadzorującego, wszystkie osoby
powinny mieć zakryte usta i nos. Sprzęt zostanie zdezynfekowany po sprawdzeniu przez
każdego zdającego, jeżeli sprawdzenie nie odbywało się w rękawiczkach.
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