
17.5. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO 

1. Przewodniczący zespołu nadzorującego (PZN) kieruje pracą tego zespołu i zapewnia  

prawidłowy przebieg egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej, w tym  

w szczególności przestrzeganie zasad określonych w Wytycznych. 

2. PZN ma obowiązek zapoznać się z zasadami organizowania i przeprowadzania  

egzaminu maturalnego, w tym z zasadami określonymi w Wytycznych, oraz przestrzegać  

tych zasad.  

3. PZN w szczególności: 

a. sprawdza wraz z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego stan techniczny  

urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu maturalnego  

z języka obcego nowożytnego oraz części drugiej egzaminu z informatyki SEKCJA 17. Zadania zespołu 

egzaminacyjnego 121 

b. odpowiada za przygotowanie sali egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu  

z danego przedmiotu zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych 

c. przygotowuje plan sali egzaminacyjnej i informuje każdego członka zespołu  

nadzorującego, który obszar sali został mu wyznaczony do nadzorowania 

d. odbiera od PZE informacje o zdających mających zaświadczenia lekarskie  

o konieczności przyjmowania leków lub zjedzenia posiłku w trakcie egzaminu  

i przestrzega wykonania tych zaleceń 

e. odbiera od PZE informacje o zdających uprawnionych do dostosowania warunków  

i form egzaminu maturalnego, piszących egzamin w danej sali, i warunkach, jakie  

powinny zostać im zapewnione, a przed egzaminem sprawdza, czy warunki te zostały  

zapewnione 

f. wraz z pozostałymi PZN i co najmniej jednym przedstawicielem zdających sprawdza  

zgodność liczby kopert przezroczystych zawierających arkusze egzaminacyjne  

z liczbą kopert określoną w liście przewozowym przekazanym przez dystrybutora  

materiałów egzaminacyjnych i podpisuje protokół sprawdzenia nienaruszalności  

materiałów egzaminacyjnych 

g. odbiera od PZE materiały egzaminacyjne, przenosi je do sali egzaminacyjnej oraz  

zapewnia ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem 

h. przypomina zdającym oraz innym osobom uprawnionym do obecności na sali  



egzaminacyjnej o zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów  

i przyborów niewymienionych w komunikacie o przyborach oraz o zasadach  

określonych w Wytycznych 

i. w przypadku zdających, którym – zgodnie z komunikatem dyrektora CKE – 

przyznano prawo do dostosowania warunków egzaminu polegające na zastosowaniu  

szczegółowych zasad oceniania i/lub prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę,  

zaznacza przyznane tym zdającym uprawnienia, zamalowując odpowiednie pole  

odpowiednio na zeszycie zadań egzaminacyjnych i/lub karcie odpowiedzi  

j. dopilnowuje, że do przystąpienia do egzaminu nie jest dopuszczona żadna osoba,  

która nie figuruje na wykazie zdających przekazanym przez OKE (wszystkie  

przypadki rozbieżności wyjaśnia z PZE) 

k. uzupełnia wykaz zdających w danej sali egzaminacyjnej oraz protokół przebiegu  

części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu w danej sali  

l. przekazuje PZE materiały egzaminacyjne oraz dokumentację po zakończeniu części  

pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej sali. 

4. PZN nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu maturalnego.  

W sytuacjach szczególnych, gdy musi opuścić salę, swoje obowiązki powierza członkowi  

zespołu nadzorującego. Fakt ten odnotowuje się w protokole przebiegu części pisemnej  

egzaminu z danego przedmiotu w danej sali. 

5. Jeżeli część pisemna egzaminu maturalnego z danego przedmiotu jest przeprowadzana  

np. w domu absolwenta, PZN ma obowiązek upewnić się przed egzaminem, że warunki, 

wyposażenie i oprzyrządowanie są dostosowane do potrzeb zdającego, który przystępuje  

do egzaminu maturalnego, oraz są zgodne z Wytycznymi. 

6. PZN powiadamia przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o:  

a. stwierdzeniu niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego  

b. wniesieniu lub korzystaniu przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia  

telekomunikacyjnego lub niedozwolonych materiałów i przyborów pomocniczych 

c. zakłócaniu przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej egzaminu  

maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym. 

7. Szczegółowe zadania PZN są określone w poszczególnych sekcjach niniejszej  
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 AKTUALIZACJA 2. 

17.6. ZADANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO 

1. Członkowie ZN zapoznają się z zadaniami zespołu, Wytycznymi, procedurą przebiegu  

części pisemnej egzaminu maturalnego oraz sposobem postępowania z materiałami  

egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem. 

2. Członkowie ZN współpracują z PZN, a w szczególności: 

a. przygotowują odpowiednio salę do egzaminu, zgodnie z zasadami określonymi  

w Wytycznych 

b. zapoznają się z planem sali egzaminacyjnej 

c. odpowiadają za prawidłowy przebieg pracy zdających, w tym w szczególności: 

 

numerów PESEL i umieszczenie naklejek przygotowanych przez OKE  

w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego 

owali samodzielnie i nie zakłócali pracy innym  

 

z danego przedmiotu w danej sali, w tym przypadki niesamodzielnego  

rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdających. 

3. Szczegółowe zadania członków ZN są określone w poszczególnych sekcjach niniejszej procedury. 


