
Procedura organizacji egzaminu maturalnego na terenie 

Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu  

w okresie pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2) 

 

Podstawa prawna:  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem 

SARSCoV-2, 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), ustawa z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz.U.2020.374).  

Opracowano na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. i 4 maja 2020 r. i rekomendacji MZ, GIS oraz MEN.  

                                                                        

§1  

Postanowienia ogólne  

  

1. Niniejszy dokument określa procedurę organizacji egzaminu maturalnego na terenie placówki 

w okresie pandemii COVID-19, dotyczącą wszystkich pracowników Zespołu Szkół 

Samochodowych w Radomiu, uczniów oraz absolwentów przystępujących do egzaminu 

dojrzałości w Zespole Szkół Samochodowych.   

2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem, podczas 

realizacji egzaminów maturalnych.  

3. Procedura określa działania podczas egzaminu maturalnego, które minimalizują możliwość 

zakażenia, jednak ryzyko związane  z zakażeniem istnieje.  

 

§2  

Obowiązki Szkoły  

 

1. Dyrektor dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa oraz współpracuje z organem 

prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji i środków ochrony 

osobistej.  

2. W szkole jest przeorganizowana praca personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na 

okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa.   

3. Wyznaczeni są nauczyciele pracujący w zespołach nadzorujących oraz ewentualnie 

nauczyciele dyżurujący podczas egzaminu. Wyznacza się również nauczycieli rezerwowych, 

do ewentualnego zastępstwa osób zgłaszających bieżące problemy zdrowotne. 

4. Określa się sale, w których odbywają się egzaminy maturalne: 

a) mała sala gimnastyczna, oznaczona SG, 

b) aula szkolna, oznaczona jako sala 101, 

c) sala 102, 



d) sala 103, 

e) sala 105, 

f) sala 118 

5. Przy wejściu głównym umieszcza się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk,  

a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła oraz instrukcje z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem - instrukcje do dezynfekcji rąk.  

6. Przy wejściu do sal egzaminacyjnych umieszczone są dozowniki środków dezynfekcyjnych,  

a obowiązkiem zdającego jest każdorazowa dezynfekcja dłoni przy wejściu do sali 

egzaminacyjnej. 

7. Szkoła zapewnia codzienną dezynfekcję pomieszczeń wykorzystywanych do egzaminów  

i pomieszczeń wspólnych.  

  

§ 3  

Obowiązki zdających 

  

1. Zdający są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania procedur bezpieczeństwa 

ustalonych na czas pandemii.   

2. Podczas pobytu w budynku i na terenie szkoły muszą zachować dystans minimum 2 m  

od siebie, nauczycieli i pracowników szkoły.   

3. Do szkoły zdający przychodzą w maseczkach i ściągają je dopiero po wejściu do sal 

egzaminacyjnych.  

4. Przy wejściu zdający poddają się dezynfekcji rąk.   

5. Zdający udają się prosto do określonej na wykazie sali egzaminacyjnej lub wskazanej przez 

pracownika szkoły, gdzie oczekuje Zespół Nadzorujący, następuje losowanie miejsca 

egzaminacyjnego i dopiero po zajęcia miejsca - ściąga maseczkę.   

6. Zdający podczas kontaktu z członkami Zespołu Nadzorującego (nauczycielami) zachowują 

bezpieczną odległość wynoszącą 2 m.  

7. Zdający bezwzględnie stosują się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły, dbając 

o zdrowie własne  i innych osób przebywających na terenie placówki.   

8. Zdający przynoszą oprócz dowodu osobistego – celem identyfikacji, własne przybory, 

w tym dwa długopisy piszące w kolorem czarnym, a na egzamin z matematyki - cyrkiel, linijkę 

oraz kalkulator prosty. Nie wolno się nimi wymieniać.  

9. W salach egzaminacyjnych na egzaminie z języka polskiego na stoliku ze słownikami 

umieszczony jest również dozownik ze środkiem dezynfekującym – zdający ma obowiązek 

dezynfekować dłonie przed i po skorzystaniu ze słownika. Zgłaszając potrzebę skorzystania  

ze słownika, zdający obowiązkowo zakłada maseczkę, którą zdejmuje dopiero po powrocie  

na własne miejsce. 

10. Zdający mają obowiazek podczas poruszania się po szkole, podczas losowania miejsc 

egzaminacyjnych, podczas ewentualnych wyjść do toalety, podczas zgłaszania poprzez 

podniesienie ręki istotnych spraw członkom Zespołu Nadzorującego zachować wszelkie 

dostępne zasady higieny i bezpieczeństwa, tzn. posiadać założone maseczki oraz rękawiczki. 

11. Wszelkiego rodzaju podpisy na listach egzaminacyjnych, prace maturalne oraz ewentualnych 

ankietach i  deklaracjach zdający składa własnym długopisem, mając założone rękawiczki. 

12. Zdający opuszczają szkołę, bez zbędnego gromadzenia się, jednym z udostępnionych wyjść. 

  



§ 4 

Organizacja pracy szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym  

 

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego w trakcie egzaminów maturalnych  szkoła pracuje 

w godzinach  od 7.30 do 19.00.  W pozostałych godzinach należy dzwonić na portiernię celem 

zgłoszenia potrzeby wejścia.  

2. Członkowie Zespołów  Nadzorujących oraz zdający wchodzą do szkoły: 

a) członkowie Zespołu Nadzorującego oraz pozostali nauczyciele wchodzą do szkoły wejściem 

głównym lub od strony dziedzińca szkolnego (z terenu szkoły), 

b) zdający piszący egzamin na małej sali gimnastycznej wchodzą do szkoły od strony boiska 

szkolnego, kierując się do sali gimnastycznej na egzamin, 

c) zdający w salach 101 - aula, 102, 103 lub 105 wchodzą do szkoły wejściem od strony 

dziedzińca szkolnego (w narożniku budynku), 

d) zdający, u których możliwe jest wystąpienie objawów alergii wchodzą na teren szkoły 

wejściem bocznym, jak na stołówkę szkolną i kierują się do sali 118. 

3. Wykaz zdających w poszczególnych salach w pierwszym dniu egzaminu z j. polskiego 

(egzamin obowiązkowy, poziom podstawowy) 

a) absolwenci 2020r. klas 4A, 4B, 4C – mała sala gimnastyczna, 

b) absolwenci 2020r. klas 4D oraz absolwenci (9 osób) z lat poprzednich – sala 101 (aula) 

c) zdający zgłaszający możliwość alergii – sala 118, 

d) zdający pojedynczo – sala 102, 

4. W pozostałe dni egzaminów maturalnych rozkład zdających może się  nieznacznie różnić – 

informacja będzie wywieszona przy wejściach do szkoły oraz na drzwiach sal 

egzaminacyjnych 

5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu ze szkoły ucznia i każdy wchodzący/wychodzący 

odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk.   

6. Pracownik portierni jest wyposażony podczas w środki ochrony zgodnie z wytycznymi, 

dozowniki z płynem dezynfekującym są dostępne przed salami egzaminacyjnymi oraz w 

salach na egzaminie z języka polskiego. 

§ 5 

Postępowanie na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia  

 

1. Przedstawiciel Zespołu Nadzorującego, dyżurujący nauczyciel, pielęgniarka, pracownik 

szkoły zawiadamia dyrektora (Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego) o podejrzeniu 

zakażenia ucznia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka). Dyrektor kieruje do pomocy 

osobę, która przed przystąpieniem do działań, zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, 

maseczkę i rękawiczki.  

2. Zdającego, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia,  bezzwłocznie odizolowuje się  

w tzw. ,,izolatorium” od innych zdających. Wyznaczony, odpowiednio zabezpieczony, 

pracownik szkoły pozostaje ze zdającym w ,,izolatorium”, utrzymując    dystans min. 2 m.  Na 

własną prośbę i po wypełnieniu ewentualnej dokumentacji zdający może sam opuścić szkołę. 

3. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno - epidemiologiczną, w razie złego stanu zdającego 

dzwoni na numer  999 lub 112.  

  


