
W informacji zastosowano następujące skróty: 

PSZE – Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego 
SZE -  Szkolny Zespół Egzaminacyjny 
PZE  - Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny 
ZN - Zespół Nadzorujący 
OKE  - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 
CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna 

 

 

Przygotowanie i organizacja egzaminu maturalnego w części pisemnej  

(wyciąg z Wewnątrzszkolnej Informacji o sposobie organizowania i 
przeprowadzania egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Plastycznych  

w 2020r) 

 

I. Ogólne zasady przeprowadzania egzaminów w części pisemnej. 

1.  Przewodniczący SZE, nie później niż na miesiąc przed terminem części pisemnej, 
powołuje spośród członków SZE zespoły nadzorujące (ZN). 

2.  Na przełomie marca i kwietnia każdego roku przewodniczący/wiceprzewodniczący SZE 
przeprowadza szkolenie członków ZN, zapoznając ich w szczególności ze szczegółowym 
przydziałem zadań oraz zasadami postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. 
Podczas szkolenia przewodniczący SZE odbiera od członków ZN oświadczenia o 
przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed 
nieuprawnionym ujawnieniem. 

3. W dniu poprzedzającym egzamin pisemny z danego przedmiotu: 

a) przewodniczący SZE wraz z właściwym przewodniczącym ZN sprawdzają 
przygotowanie sali egzaminacyjnej, uwzględniając potrzeby uczniów 
udokumentowane opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 
zaleceniem lekarskim. W przypadku egzaminu z języka obcego sprawdzeniu podlega 
również sprawność sprzętu do odtwarzania płyt.  

b) przewodniczący  właściwych ZN przygotowują materiały i  pomoce niezbędne do 
przeprowadzenia egzaminu. 

W czerwcu 2020 r. na stronie tytułowej arkuszy egzaminacyjnych wydrukowana będzie 
data przeprowadzania egzaminu, w jakiej egzamin maturalny z danego przedmiotu miał 
się planowo odbyć w maju 2020 r. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego musi 



zwracać szczególną uwagę na to, czy wydaje przewodniczącym zespołów 
nadzorujących właściwe arkusze (właściwy przedmiot i poziom ) 

II. Przed rozpoczęciem egzaminu. 

1.  Członkowie właściwych ZN zgłaszają się do pracy o godz. 8.00, w razie nieobecności 
członka ZN przewodniczący SZE wyjaśnia jej przyczyny  i zapewnia kilku rezerwowych 
członków ZN, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z 
uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy. 

2. Przewodniczący SZE (lub wyznaczona przez niego osoba) w obecności innego członka 
SZE sprawdza, czy pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a 
w przypadku ich naruszenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE. 

3. W  przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne nie zostały naruszone, 
przewodniczący SZE  lub upoważniony przez niego członek  ZE otwiera je w obecności 
przewodniczących ZN oraz przedstawiciela zdających (jednego z wszystkich sal 
egzaminacyjnych, w których w danym dniu jest przeprowadzany egzamin maturalny). 
 
4. Przewodniczący ZN  razem z przedstawicielem zdających – jeżeli uczeń z danej sali 
uczestniczył w odbiorze materiałów od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – 
przenosi materiały egzaminacyjne do odpowiedniej sali egzaminacyjnej. 
 
5. Jeżeli w 2020 r. wystąpi konieczność zwiększenia liczby sal egzaminacyjnych, w których 
jest przeprowadzany egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, a liczba przesłanych 
do szkoły płyt, wliczając płyty rezerwowe, będzie niewystarczająca do zapewnienia płyty w 
każdej sali egzaminacyjnej, PZE  sporządza kopię płyty – w dniu egzaminu, nie wcześniej niż 
godzinę przed rozpoczęciem egzaminu – albo pobiera plik .mp3 z nagraniem z serwisu OKE 
dla dyrektorów szkół.  
           
6. Egzamin maturalny przeprowadza się w szkole w warunkach lokalowych i technicznych, 
zapewniających prawidłowy przebieg egzaminu, które spełniają również wymagania 
określone w Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. 
egzaminów.  
        
7. Zdający powinni pracować w warunkach zapewniających samodzielność pracy oraz 
bezpieczeństwo sanitarne, stoliki (ławki) dla każdego zdającego należy ustawić w jednym 
kierunku (nie dotyczy egzaminu z informatyki ), pomiędzy zdającymi należy zapewnić co 
najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku oraz przygotować miejsca dla członków 
ZN i obserwatorów również w co najmniej 1,5-metrowych odstępach od zdających oraz 
innych członków ZN. 

8. Przewodniczący ZN odbiera od przewodniczącego SZE wykaz zdających w danej sali, 
protokół przebiegu egzaminu, plan sali i naklejki  przygotowane przez OKE. 

III. Rozpoczęcie egzaminu w sali egzaminacyjnej. 



 

1. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego ZE zdający wchodzą do sali 
egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, 
przewodniczący lub członek ZN losuje w obecności zdających numery stolików, przy których 
będą pracować.  

2. Członkowie  ZN  przekazują zdającym naklejki z identyfikatorem szkoły a zdający 
potwierdza własnym długopisem zgodność danych na wykazie zdających.   

3. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany  a 
członek ZN odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali 
egzaminacyjnej i poleca  zdającym  zająć odpowiednie miejsce.  

4. Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej wyłącznie własne przybory wymienione w 
komunikacie o przyborach oraz małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem 
egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający  
przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.   

5. Członkowie ZN umieszczają na stolikach zdających lub w wydzielonym miejscu materiały 
pomocnicze określone w komunikacie dyrektora CKE, a w przypadku materiałów, z których 
korzysta wielu zdających, umieszczają również obok tych materiałów płyn do dezynfekcji 
rąk.   
 
6. Przewodniczący ZN przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o 
zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z 
takich urządzeń w tej sali.   
 

7. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący ZN  przypomina zdającym kluczowe 
zasady związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, wskazane w Wytycznych, tj.  

 -   obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej 
oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu 
nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający 
opuszcza salę egzaminacyjną lub podchodzi do stanowiska, na którym znajdują się np. 
słowniki  
 -    zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi   
 -    zakaz pożyczania materiałów od innych zdających                                                                      
 -    niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także   
      przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia)  
 -    zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą   
 wrażeniami po egzaminie. 

 
8. O wyznaczonej godzinie członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze 
egzaminacyjne, członkowie ZN rozdający  ww. materiały muszą mieć zakryte usta i nos oraz 
muszą  mieć założone rękawiczki.  
 
9. Zdający po otrzymaniu arkusza na polecenie przewodniczącego ZN ma obowiązek 
zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza, sprawdzić, czy arkusz jest kompletny, 



tzn. czy zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony  
i kolejne zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane oraz czy otrzymał zestaw wybranych 
wzorów matematycznych wraz z uzupełnieniem (dotyczy egzaminu  
z matematyki) lub kartę wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych (dotyczy egzaminu 
z biologii, chemii i fizyki). Zauważone braki zgłasza zdający przewodniczącemu ZN, który 
wydaje kompletny arkusz z puli arkuszy rezerwowych (nie wykonuje się kserokopii arkuszy 
egzaminacyjnych) i/lub zestaw tablic/wzorów, opublikowany na stronie CKE. Wymiana 
arkusza / zestawu tablic / wzorów jest odnotowywana w protokole przebiegu egzaminu w sali 
, zdający ma obowiązek potwierdzić ją swoim podpisem. 
 
10. Przewodniczący ZN poleca zdającym zakodować arkusze egzaminacyjne przez: 
a) wpisanie swojego numeru PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi, 
naklejenie pasków kodowych w określonym miejscu, w przypadku braku numeru PESEL 
zdający wpisuje w miejscach przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE serię i 
numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 
b) przewodniczący ZN zapisuje na tablicy lub planszy godzinę rozpoczęcia i zakończenia 
danego poziomu egzaminu. 
 
11. Podczas trwania egzaminu członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień 
dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować. 
 

W 2020 r. członkowie ZN oraz obserwatorzy powinni do niezbędnego minimum ograniczyć 
poruszanie się po sali egzaminacyjnej. Jednakże w celu monitorowania prawidłowego 
przebiegu egzaminu członkowie ZN oraz obserwatorzy powinni regularnie obserwować 
zdających, stojąc. Obserwując przebieg egzaminu, przy zachowaniu niezbędnego odstępu, 
członkowie zespołu nadzorującego i obserwatorzy nie muszą zakrywać ust i nosa.  
 
12. Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez 
przewodniczącego ZN godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy  
z arkuszem egzaminacyjnym. Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie będą 
wpuszczone do sali egzaminacyjnej. 

 
IV. W trakcie egzaminu. 
 
1. Podczas egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. W przypadku konieczności 
wyjścia z sali, zdający zakłada maseczkę i pozostawia zamknięty arkusz na brzegu stoliku, a 
czas nieobecności zdającego jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu. 
2. Chęć skorzystania ze słownika zdający sygnalizuje przez podniesienie ręki ( członek ZN 
udziela zdającemu pozwolenie na podejście do wyznaczonego stolika ). 
3. Jednocześnie tylko jeden uczeń może korzystać ze słownika. 
4. Materiały pomocnicze opracowane dla potrzeb egzaminu maturalnego i dopuszczone jako 
pomoce egzaminacyjne ( zestawy wybranych wzorów matematycznych, karty wybranych 
wzorów stałych fizycznych, karta wybranych tablic chemicznych) są do dyspozycji zdających 
na stolikach. 
 

V. Sposób odbierania prac od zdających po każdej części egzaminu maturalnego. 



1. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem 
przewodniczący ZN  informuje zdających o czasie pozostałym do zakończenia pracy, a w 
przypadku egzaminu (a) z matematyki na poziomie podstawowym oraz (b) z języków obcych 
nowożytnych na wszystkich poziomach – dodatkowo przypomina zdającym o obowiązku 
przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Odpowiedź zaznaczona przez zdającego na 
karcie odpowiedzi jest ostateczna, niezależnie od odpowiedzi zaznaczonej w arkuszu.  
 
2. Zdający, który skończył pisać egzamin przed upływem czasu, zgłasza przed podniesienie 
ręki ten fakt członkom ZN, przewodniczący ZN (lub upoważniony przez niego członek ZN) 
podchodzi do stolika zdającego ucznia w maseczce i rękawiczkach, sprawdza poprawność 
naniesionych danych identyfikacyjnych i pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na 
brzegu stolika zdającego, po czym zezwala mu na opuszczenie sali. 
 
3. 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. 
 
4. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin, przewodniczący ZN przerywa egzamin 
ogłaszając jego zakończenie i poleca uczniom pozostałym na sali egzaminacyjnej zamknięcie 
arkuszy egzaminacyjnych  i pozostawienie ich na brzegu stolika i pozostanie na swoich 
miejscach w celu sprawdzenia przez ZN poprawności kodowania. 
 
5. Członkowie ZN sprawdzają kolejno u zdających poprawność naniesionych przez nich na 
arkuszach danych identyfikacyjnych, pozostawiają  zamknięte arkusze egzaminacyjne i 
zezwalają uczniom na opuszczenie sali egzaminacyjnej. 
 
6. Członkowie ZN porządkują, kompletują i pakują zestawy egzaminacyjne w obecności 
przedstawiciela zdających, który obserwuje proces pakowania materiałów w bezpiecznej 
odległości. 

7. Przewodniczący ZN przekazuje wszystkie materiały i dokumenty egzaminacyjne  z danej 
sali po każdej części egzaminu przewodniczącemu SZE lub zastępcy. 

VI. Sposób kontaktowania się przewodniczącego ZN z przewodniczącym SZE w 
sytuacjach szczególnych. 

1. W sytuacjach szczególnych (np. przerwanie egzaminu, awarie itp.)  przewodniczący ZN 
kontaktuje się z przewodniczącym SZE. Przewodniczący ZN swoje obowiązki powierza 
członkowi ZN, opuszcza salę i udaje się do przewodniczącego SZE. Fakt ten odnotowuje w 
protokole przebiegu egzaminu. 

2. Decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu podejmuje przewodniczący SZE. 

3. W przypadku, kiedy zdający przerwał część pisemną egzaminu i nie podjął pracy, 
przewodniczący ZN odbiera jego pracę i odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu 
egzaminu. Zdający ma prawo przystąpić do egzaminu z danego przedmiotu w kolejnej sesji 
egzaminacyjnej. 



4. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego albo zakłócania przez niego 
przebiegu egzaminu z danego przedmiotu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, 
albo wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub 
materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, albo 
korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub 
niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów przewodniczący SZE (dyrektor szkoły) 
przerywa i unieważnia egzamin tego zdającego oraz nakazuje opuszczenie sali 
egzaminacyjnej. Fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu w sali oraz wypełnia 
protokół przerwania i unieważnienia egzaminu. Zdający ma prawo przystąpić do egzaminu z 
tego przedmiotu w kolejnym roku. 

Wewnątrzszkolna Informacja o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu 
maturalnego w 2020 r. w okresie pandemii COVID-19 w Zespole Szkół Plastycznych im. J. 
Malczewskiego w Częstochowie została zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej z dn. 22 
maja 2020 r.  i po aktualizacji wprowadzono zarządzeniem Dyrektora Szkoły z dn. 27 maja 
2020 r. w oparciu o regulacje prawne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, 
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 

 

 

Rada Pedagogiczna                                                                         Dyrektor Szkoły 


