
HARMONOGRAM I PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

W TRAKCIE EGZAMINU MATURALNEGO 

w maju 2021 roku obowiązujące 

w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku 

Zdający: 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych. 

2. Na egzamin nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta 

kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem 

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

4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: 

a) Zdający 

b) Osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu, 

c) Inni pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcji 

d) Pracownicy służb medycznych, jeżeli jest taka konieczność 

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, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych osób. 

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

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. 

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

opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego 

egzaminu danego dnia w wyznaczonym do tego celu miejscu. 

10. Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej, zdający BEZWZGLĘDNIE 

zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby, z zakrytymi ustami i nosem (maseczką, 

materiałem, przyłbicą). Zakrycie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły z 

wyjątkiem sal egzaminacyjnych - po zajęciu miejsc przez zdającego. Podczas 

wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może 

poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu weryfikacji jego tożsamości 

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

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

egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej zdający (w trakcie 

egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, 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 egzaminacyjnej.



13. Zdający mogą - jeżeli uznają to za właściwe - mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, 

nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 

14. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, 

mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy przystąpić do 

egzaminu w odrębnej Sali egzaminacyjnej.  

W takiej sytuacji zdający powinien zgłosić Dyrektorowi szkoły nie 
później niż do 27 kwietnia 2021 r. taką sytuację. 

15. Dla zdającego w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych udostępni się 

szatnię, w której zdający będzie mógł zostawić plecak, torbę, kurtkę, parasol. 

16. W przypadku egzaminu 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 odbywa się w 

obecności administratora pracowni oraz członka zespołu nadzorującego w czasie: 

18 maja 2021 r. - w godzinach 12.00 - 14.00 

 

Harmonogram wejść maturzystów do szkoły 

 przed egzaminem maturalnym 4 - 6 maja 2021r. 

w godzinach od 8.00 - 9.00. 
 

 Wejście główne klasa - 4 tma  

 Wejście środkowe klasy - 3 LO sms LA, 4 twe,  4 ti 

 Wejście przez hale sportową klasy - 3 loi, 4 tro, 4 tak 

 Wejście do internatu od strony parkingu szkolnego absolwenci LO i TZ 

 


