
 

 
Wyciąg z wytycznych dotyczących
egzaminów: 

� ósmoklasisty (E8) 

� maturalnego (EM) 
 

� Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i 

egzaminów 
 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie 
inna osoba zaangażowana w
chorobowych kompatybilnych z

 

2. Zdający, nauczyciel, 

w przeprowadzanie egzaminu

w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta 

kwarantanną lub izolacją 
 

3. Osoba, która przechorowała COVID

zaszczepiona przeciwko COVID

przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, 

nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 

4. Rodzic/Prawny opiekun

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 

5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać 

1) zdający 

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie 

zespołów nadzorujących, obserwatorzy, inni pracownicy szkoły 

odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę 

szatni itp. 

3) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli ni

zrezygnowania z 

przeprowadzania egzaminu.

ytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania 

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i 

Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, 
inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu 

kompatybilnych z objawami COVID-19. 

 obserwator lub inna osoba zaangażowana 

przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa 

w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta 

kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba 

zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie 

przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, 

nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

piekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, 

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie 

zespołów nadzorujących, obserwatorzy, inni pracownicy szkoły 

odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę 

uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości 

zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjn

przeprowadzania egzaminu. 

organizowania i przeprowadzania w 2021 r. 

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu 

zdający, nauczyciel, obserwator lub 
przeprowadzanie egzaminu – bez objawów 

osoba zaangażowana 

ć na egzamin, jeżeli przebywa 

w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta 

ozdrowieńcem), oraz osoba 

19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie 

przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, 

nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie. 

nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie 

zespołów nadzorujących, obserwatorzy, inni pracownicy szkoły 

odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę 

e ma możliwości 

przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu 



4) pracownicy odpowiednich 

konieczność. 

Niedozwolone jest przebywani

wymienione, w tym 

sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania 

egzaminu wydał dyrektor OKE

np. w poruszaniu się), 
 

6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

urządzeń telekomunikacyjnych
 

7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów 

cyrkla, kalkulatora itd. 

zdających. 
 

8. Na egzaminie z języka p

wspólnych słowników, 

zobowiązany do dezynf

egzaminacyjnych. 
 

9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin na

z wodą. 
 

10. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące 

do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść 

przez siebie produkty w 
 

11. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w

przerwy opuścić budynek szkoły

 

Środki bezpieczeństwa osobistego
 

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej

maseczką jedno- lub wielorazową

odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka 

przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej 

tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem 

tuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania 

egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy 

), przedstawicieli mediów. 

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek. 

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych

. Zdający nie mogą pożyczać przyborów 

polskiego, podczas którego dozwolone jest korzysta

 każdy zdający chcący skorzystać ze

fekcji dłoni przed oraz po skorzystaniu z

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

Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące 

do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść 

 przerwie między egzaminami. 

Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w

przerwy opuścić budynek szkoły.  

osobistego 

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos

lub wielorazową). 
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, jeżeli wystąpi taka 

innych niż wyżej 

opiekunów uczniów (z wyjątkiem 

tuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania 

lub jeżeli zdający wymaga pomocy  

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

piśmiennych, linijki, 

pożyczać przyborów od innych 

dozwolone jest korzystanie ze 

e słowników, jest 

z tych materiałów 

leży przynieść własną butelkę 

Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące 

do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione 

Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie 

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

) oraz mają zakryte usta i nos (własną 



2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. 

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających

uczniów do sali egzaminacyjnej członek z

zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości 

(konieczne jest wówczas zachowanie 
 

3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w

egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej 

zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego 

aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 

egzaminacyjnej. 
 

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, 

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
 

5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą 

za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu

po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują 

przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc

nadzorującego i innych osób zaangażowany

w danej sali). 
 

6. Zdających obowiązują zas

1) obowiązek zakrywania ust i nosa w przy

z osobą zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu

lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu p

egzaminacyjnym 

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. 

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 

po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania 

uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić 

chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości 

(konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w

egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) 

zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego

aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

wychodzi do toalety 

z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 

rzewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, 

obserwatorzy podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć 

nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, 

, przy zachowaniu niezbędnego odstępu. 

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą 

mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu

po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują 

przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu 

innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu 

zasady bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego 

osobą zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety 

lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem 
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Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. 

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 

. Podczas wpuszczania 

ącego może poprosić 

chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości 

metrowego odstępu). 

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

(w trakcie egzaminu) 

przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, 

z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 

rzewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, 

obserwatorzy podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć 

nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, 

Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to 

mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet  

po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują 

(w przypadku członków zespołu 

ch w przeprowadzanie egzaminu 

bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

padku kontaktu bezpośredniego 

, wyjścia do toalety 

racy z arkuszem 



2) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nos

przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania 

należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

3) konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zd

po zakończonym egzam

4) wrażeniami po egzaminie 

mediów społecznościowych

w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu 

egzaminacyjnego lub u zdającego
 

 

1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego 

choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego 

nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, 

który zapewnia odizolowanie zdającego 

choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu 

z zapewnieniem minimum 2 m odl
 

2. W przypadku E8, EM

niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

o zaistniałej sytuacji w

pogarszania się stanu zdrowia 

W przypadku zdających pełnoletnich

pogarszania się stanu ich zdrowia 
 

3. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa 

medycznego, pełnoletni 

transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady 

medycznej. 

 

dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także 

higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania 

należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką 

zachowania odpowiedniego dystansu od innych zd

po zakończonym egzaminie 

ami po egzaminie należy dzielić się między sobą z

mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a

np. przy wejściu do szkoły. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu 

zdającego 

lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące obja

, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu 

informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, 

który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy 

odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu 

z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 

EM do którego przystępują niepełnoletni zdający

niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia 

o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły

pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe

zdających pełnoletnich przystępujących do EM 

pogarszania się stanu ich zdrowia PZE powiadamia pogotowie ratunkowe.

W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa 

pełnoletni zdający lub nauczyciel powinien udać się do domu 

transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady 
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a i oczu, a także 

higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania 

zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  

z wykorzystaniem 

efonicznie, a unikać spotkań 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu 

przejawia niepokojące objawy 

lub członek zespołu 

informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, 

lub innej osoby przejawiającej objawy 

odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu  

niepełnoletni zdający, PZE 

niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia  

pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie 

także pogotowie ratunkowe. 

przystępujących do EM - w razie 

pogotowie ratunkowe. 

W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa 

powinien udać się do domu 

transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady 


