
Najważniejsze wytyczne sanitarne obowiązujące  w X Liceum Ogólnokształcącym im. KEN 

w Krakowie w roku szkolnym 2019/2020 w trakcie egzaminów maturalnych 

 

 

1. Na egzamin maturalny może przyjść wyłącznie zdający zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Absolwenci proszeni są o wchodzenie do budynku szkolnego odpowiednim wejściem, w zależności 

od tego w jakiej sali piszą egzamin. 

8.czerwca j.polski P, R Sala 101 Wejście główne 

9 czerwca Matematyka P Sala 101 Wejście główne 

10 czerwca j.angielski P, R Sala 101 Wejście główne 

10 czerwca j.angielski R(egzamin w oddzielnej 

sali) 

Sala 9  Wejście boczne od strony 

boiska 

15 czerwca Matematyka R Sala 202  Wejście od boiska na salę 

gimnastyczną 

16-24 czerwca Pozostałe egzaminy Sala 101 Wejście główne 

101 – aula, 202 – sala gimnastyczna 

3. Na egzamin należy przybyć o godz. 8:15 (egzamin w porze porannej) lub 13:15 (egzamin w porze 

popołudniowej). 

4. Zdający 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. 

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

komórkowych, maskotek. 

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, 

długopisu. 

7. Szkoła zapewnia kalkulatory dla zdających, które po każdym egzaminie są dezynfekowane. W 

przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają – np. rezerwowych 

długopisów, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych 

zdających. 

8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co 

najmniej 1,5 m) oraz muszą mieć zakryte usta i nos. 

9. 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.  

10. Wchodząc do budynku szkoły i do sali lekcyjnej, zdający są zobowiązani do zdezynfekowania rąk. 

11. Nie wolno gromadzić się ani na korytarzach lekcyjnych, ani przed budynkiem szkoły i należy 

pamiętać o obowiązku zachowania bezpiecznej odległości oraz zakrywaniu ust i nosa. 

12. 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). 

13. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z 

własnego długopisu. 

14. Podczas pisania egzaminu i po jego zakończeniu zdających obowiązują następujące zasady: 

a) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi; 



b) obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, 

wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem 

egzaminacyjnym; 

c) 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; 

d) konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym 

egzaminie i unikanie gromadzenia się. 

 

 

 

 

 

 

Wyniki egzaminu maturalnego sesji czerwcowej (termin główny) i lipcowej (termin dodatkowy) zostaną 

ogłoszone 11 sierpnia 2020 r. 

Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o 

wynikach egzaminu maturalnego – odbiera dokument w macierzystej szkole. 

 

Proszę o przypomnienie, zapoznanie się z procedurami maturalnymi na stronie CKE. 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200520%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200520%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf

