
MATURA 2022 

Organizacja egzaminów i zasady bezpieczeństwa 

w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie 

 

Ważne informacje na temat organizacji egzaminów: 

1.Na egzamin należy przyjść o godzinie 8.15 oraz 13.15, gdy egzamin odbywa się po południu (język 

niemiecki, 6 maja). 

2.Terminy egzaminów, numery sal egzaminacyjnych znajdują się na stronie internetowej szkoły oraz 

w gablocie na korytarzu szkolnym. 

3.Zawsze trzeba mieć przy sobie dowód osobisty i długopis z czarnym tuszem. 

4.Na egzamin z matematyki potrzebny będzie kalkulator prosty, linijka i cyrkiel Wykaz przyborów na 

pozostałe egzaminy znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce: Egzaminy-Matura-

EGZAMIN MATURALNY W 2022 ROKU- Informacje. 

5.Zasady przebiegu egzaminu przypomni zdającym przewodniczący Zespołu Nadzorującego w dniu 

egzaminu. 

6.W żadnym wypadku nie można wnieść do sali egzaminacyjnej telefonu komórkowego lub innego 

urządzenia służącego do komunikacji – jest to powód do unieważnienia egzaminu. 

7.Rzeczy osobiste należy zostawić w wyznaczonych salach/miejscach przy salach. 

8.Na egzamin nie wolno się spóźnić. 

 

Ważne terminy: 

4 – 20 maja – egzaminy pisemne 

1 – 15 czerwca – egzamin w terminie dodatkowym 

5 lipca – ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 

23 sierpnia – egzamin w terminie poprawkowym 

Więcej informacji na temat organizacji matur, szczegółowy wykaz przyborów i bieżące komunikaty 

znajdują się na stronie: www.oke.lomza.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oke.lomza.pl/


Zasady bezpieczeństwa podczas egzaminu maturalnego: 

1.Na egzamin zgłaszają się osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2.Rodzic/prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły. Wyjątek stanowią osoby – opiekunowie 

zdających wymagających opieki ze względu na stan zdrowia. Muszą to być osoby zdrowe, bez 

objawów sugerujących chorobę zakaźną. 

3.Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły rzeczy zbędnych, w tym książek, maskotek, 

telefonów komórkowych. 

4.Przed wejściem należy zachować bezpieczną odległość i zdezynfekować ręce. 

5.W trakcie egzaminu zdający korzystają z własnych długopisów, linijki, cyrkla, kalkulatorów 

prostych. 

6.Nie wolno pożyczać przyborów od innych zdających. 

7.Każdy maturzysta może wnieść na salę egzaminacyjną butelkę wody mineralnej o pojemności 0,5 

litra. 

8.Wszystkie rzeczy osobiste należy pozostawić w wyznaczonych miejscach w pobliżu sal 

egzaminacyjnych. 

9.Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej trzeba zachować bezpieczny dystans. 

10.Wchodząc do sali egzaminacyjnej należy zdezynfekować ręce. 

11.Korzystając ze słowników podczas egzaminu z języka polskiego obowiązuje dezynfekcja rąk przed 

i po użyciu słownika. 

12.Zdający, którzy przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić 

budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu. 

13.Przy wejściu do szkoły, jak również w każdej sali egzaminacyjnej będzie dostępny płyn 

dezynfekcyjny. 

14.Należy unikać tworzenia się grup uczniowskich przed szkołą, salą egzaminacyjną przed 

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego ukończeniu.  

 

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia zdającego. 

1.Na egzamin maturalny może zgłosić się wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących 

chorobę. 

2.Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, zgłasza to przewodniczącemu Zespołu 

Nadzorującego, który kieruje zdającego do miejsca izolacji pod opieką pedagoga szkolnego. 

3.Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców/opiekunów prawnych zdającego. 

 

W trakcie egzaminów maturalnych obowiązywać będą aktualne Procedury Bezpieczeństwa 

Zdrowotnego na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie obowiązujące od 7 

kwietnia 2022 roku oraz Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

 


