
Informacja dla zdających egzamin maturalny w 2021 roku                                         

w XV Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu 

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych kompatybilnych 
z objawami Covid -19. 

2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji 
w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.  

3. Zdający, który przechorował Covid-19 (jest ozdrowieńcem) lub jest zaszczepiony przeciw Covid-19 
(tzn. przyjął wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, 
nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź na kwarantannie. 

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń 
telekomunikacyjnych, maskotek. W szkole będzie czynna szatnia gdzie w razie potrzeby można 
zostawić okrycia wierzchnie, torby lub inne zbędne przedmioty. 

5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, 
kalkulatora itp. Zdający nie mogą w trakcie egzaminu pożyczać przyborów od innych osób. Warto 
mieć ze sobą dwa długopisy czarne na zapas. Szkoła zapewnia wszystkim zdającym kalkulator 
prosty. Lista pomocy naukowych i przyborów jakie dozwolone są na egzaminie z danego 
przedmiotu znajduje się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.:  

6. Na egzamin można przynieść z sobą małą butelkę wody, która w trakcie egzaminu powinna 
znajdować się na podłodze przy stoliku zdającego. 

7. Zdający, który przystępuje do dwóch egzaminów jednego dnia, może w czasie przerwy opuścić 
budynek szkoły albo oczekiwać na rozpoczęcie kolejnego egzaminu w pomieszczeniu bufetu 
szkolnego pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości. Bufet szkolny jest nieczynny dlatego 
zdający może zjeść tylko przyniesione przez siebie produkty. 

8. Czekając na wejście do szkoły, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz 
mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową). 

9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa 
obowiązuje w czasie poruszania się na terenie całej szkoły. 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).  

10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. 
W trakcie egzaminu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa z wyjątkiem gdy: 
  podchodzi do niego członek zespołu nadzorującego,  
 wychodzi do toalety, 
 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

11.  Zdający może – jeżeli uzna to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po 
zajęciu miejsca przy stoliku. 

12. Z uwagi na zagrożenie pandemiczne i ograniczone kursowanie transportu publicznego proszę 
przyjść do szkoły z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Zdający, który spóźni się i przyjdzie na 
egzamin po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych  nie może przystąpić do egzaminu w danym dniu. 

13. Absolwenci naszej szkoły (tegoroczni i z lat poprzednich) na egzamin z języka polskiego 
(4 maja), matematyki (5 maja) i języka angielskiego (6 maja) wchodzą do szkoły wejściem 
bocznym (ewakuacyjnym) i zdają te egzaminy  w sali gimnastycznej. Grafik wchodzenia do 
budynku szkoły (w kolejności alfabetycznej): 
 3 A – godzina 8.00 
 3 B – godzina 8.15 
 3 C – godzina 8.30 



14.  Absolwenci z innych szkół skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wchodzą do 
szkoły wejściem głównym, zdają egzamin w auli, a wchodzenie do szkoły rozpocznie się o godz. 
8.00. 

15.  Na pozostałe egzaminy wszyscy zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym. Egzaminy te 
odbywać się będą w auli, a wchodzenie do szkoły według listy (alfabetycznie) od 8.15 lub od 13.15 
(gdy egzamin rozpoczyna się o godz. 14.00). 

16.  Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce i udać się bezpośrednio do swojej sali 
egzaminacyjnej. Jeśli będzie konieczność pozostawienia swoich rzeczy, to należy zejść do szatni 
przed udaniem się do sali egzaminacyjnej. 

17. Wchodząc do sali egzaminacyjnej należy okazać dowód osobisty, a absolwenci z lat 
poprzednich dodatkowo i obowiązkowo oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej 
(ewentualnie kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem). 

18.  Przy wchodzeniu do sali egzaminacyjnej odbywa się losowanie numeru stolika.  
19.  Zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub 

łzawienie, zobowiązany jest powiadomić o tym przewodniczącego komisji przy wejściu do sali.  
20.  Przy wejściu do sali egzaminacyjnej zdający potwierdza swoją obecność na egzaminie, podpisując 

się w wykazie, korzystając z własnego długopisu. 
21.  Na egzaminie z języka polskiego zdający może korzystać ze słownika znajdującego się na 

wydzielonym stoliku pod warunkiem dezynfekcji rąk przed oraz po skorzystaniu z  niego.  
22. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej 

na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu 
ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem 
egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej i czekają na zezwolenie opuszczenia 
sali. 

23. Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny 
rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin 
rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, 
kontaktu ze służbami medycznymi). 

25. Po opuszczeniu sali egzaminacyjnej należy od razu wyjść ze szkoły i nie gromadzić się przed 
budynkiem. 

 

Drodzy Maturzyści 
 
Matura to egzamin państwowy w związku z tym przypominam, że należy: 
 dostosować się do wszystkich obowiązujących przepisów i procedur, 
 przyjść z na egzamin punktualnie, 
 ubrać się w odświętny strój (biała koszula, krawat, garnitur/garsonka, buty garniturowe) 
 
Do zobaczenia w maju.  Powodzenia na egzaminach. 
 
                                                                                           
 

Ryszard Pyssa 
Poznań, 26 kwietnia 2021 r.                                                      Dyrektor szkoły 
 

 


