
Zasady bezpieczeństwa związane z zagrożeniem COVID-19 podczas egzaminu 

maturalnego 

Droga Maturzystko 
Drogi Maturzysto 
 

1. Na egzamin należy przyjść ZDROWYM. Jeśli masz objawy przeziębieniowe lub 

grypowe (nie wynikające z alergii) - zgłoś się do lekarza.* 

2. Należy przyjść na 20 – 25 minut przed egzaminem i oczekiwać na niego w miejscu 

wyznaczonym przez pracownika szkoły. 

3. Oczekując na egzamin zachowaj odpowiedni (1,5 m) odstęp od innych osób 

4. W szkole należy przebywać w maseczce zasłaniającej usta oraz nos. 

5. Maseczkę można zdjąć po zajęciu miejsca w sali maturalnej, ale należy ją zakładać 

podczas: 

a. rozdawania matur przez członka komisji; 

b. w momencie, w którym członek komisji podchodzi do Twojego stolika (na 

przykład podając słownik lub sprawdzając zakodowanie arkusza); 

c. w każdym momencie, gdy wstajesz od stołu (na przykład do toalety lub kończąc 

egzamin). 

6. Do szkoły należy przynieść tylko te przedmioty, które będą potrzebne do pisania matury 

(nie przewidujemy przechowywania telefonów komórkowych lub innych rzeczy). 

7. Jeśli będzie taka potrzeba, można będzie zostawić rzeczy w szatni – każda osoba 

zostawia rzeczy na oddzielnym wieszaku, zostawiając wolne trzy wieszaki pomiędzy 

ubraniami. 

8. Przed maturą i po egzaminie nie należy grupować się. Opowiedz o swoich wrażeniach 

z egzaminu za pomocą komunikatorów i mediów społecznościowych, unikaj kontaktu 

z innymi. 

9. W szkole będą dostępne płyny do dezynfekcji rąk – korzystaj z nich. 

10. Gdy poczujesz się źle, poinformuj o tym komisję maturalną. 

11. Podczas egzaminu każdy korzysta z własnych przyborów (zwróć uwagę na przesłany 

wcześniej komunikat o przyborach). Szkoła nie będzie zapewniać żadnych przyborów. 

Nie pożyczajcie również przyborów od kolegów. Przyjdźcie przygotowani. 

12. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Przynieś na maturę swoją własną wodę w plastikowej 

butelce lub bidonie. 

13. Po wyjściu z sali należy udać się od razu do domu. 

a. W przypadku, gdy oczekujesz na egzamin o godz. 14 - po skończonym 

porannym egzaminie tego samego dnia, możesz spędzić tę przerwę poza 

szkołą lub w szkole w wyznaczonym  miejscu. 

 

* lekarz powinien wydać zaświadczenie lekarskie o chorobie, które tego samego dnia należy 

przedłożyć w szkole, w celu umożliwienia zdawania matury w terminie dodatkowym. 


