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1. Na egzamin maturalny może zgłosić się wyłącznie osoba zdrowa, która nie jest objęta
kwarantanną lub nie przebywa w domu z osobą pozostającą na kwarantannie.
2. W dniu egzaminu należy zgłosić się do szkoły w maseczce ochronnej (z zakrytymi ustami
i nosem) o godz. 8.15 w przypadku egzaminów rozpoczynających się o godz. 9.00 i o godz.
13.15 w przypadku egzaminów, które są zaplanowane o godz. 14.00.

3. Osoby, które piszą egzamin w salach zlokalizowanych na piętrze, wchodzą do budynku
wejściem od strony pokoju nauczycielskiego, czyli od ul. Nowolipie przez parking.
Uczniowie piszący maturę w salach zlokalizowanych na dole wchodzą do szkoły
wejściem głównym. Zdający piszący egzamin w hali sportowej wchodzą do budynku
wejściem od strony sali gimnastycznej, a młodzież pisząca egzamin w sali
multimedialnej wchodzi do szkoły wejściem od strony kuchni przez podjazd dla
niepełnosprawnych.
4. Czekając na wejście do budynku, należy zachować odstęp co najmniej 1,5 metra od
innej osoby. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.
5. Na egzamin maturalny należy zabrać:
a.

dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
zdającego,

b.

przybory do pisania,

c.

kalkulator i przybory piśmiennicze przewidziane do wykorzystania na danym
egzaminie (tablice i słowniki zapewni szkoła),

d.

małą butelkę wody mineralnej (w czasie egzaminu butelkę należy postawić na
podłodze przy ławce),

e.

sprzęt medyczny i leki konieczne ze względu na chorobę.

6. W czasie tegorocznych egzaminów zdający korzystają z własnych przyborów
piśmienniczych (linijki, cyrkla, kalkulatora itd.), których nie wolno sobie pożyczać.
7. Nie należy wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, np. książek (poza zwrotami do
biblioteki szkolnej) i maskotek.
8. Po wejściu do budynku należy niezwłocznie skierować się do swojej sali
egzaminacyjnej i pozostawić na ustawionych przy salach wieszakach umieszczone
w przeźroczystej torebce rzeczy, których nie można wnieść do sali egzaminacyjnej (np.
wyłączony telefon komórkowy).
9. Po uzyskaniu zgody od członków zespołu nadzorującego zdający wchodzą do sali
egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument tożsamości. Przewodniczący zespołu
nadzorującego albo członek zespołu losuje numer stolika, przy których uczeń pracuje.
10. Zdający powinien poinformować przewodniczącego zespołu nadzorującego o tym, że
jest alergikiem, aby nie zaistniało podejrzenie, że jest zarażony koronawirusem
w sytuacji podrażnienia błon śluzowych oczu i kichania.
11. W czasie trwania egzaminu zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej.
W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić
zdającemu na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość
kontaktowania się z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy
medycznej. Zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki.
12. Uczniowie, którzy przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, powinni w czasie
przerwy opuścić budynek szkoły. W wyjątkowych sytuacjach, możliwe jest spędzenie
przerwy między egzaminami w stołówce szkolnej, o ile liczba osób nie będzie naruszała
reżimu sanitarnego obowiązującego w związku epidemią koronawirusa.
13. Szczegółowe informacje o procedurach maturalnych są zawarte w dołączonych
dokumentach, listy z przydziałami Sali, w których będziecie pisać egzamin przekażą
Wam wychowawcy klas.
14. Sekretariat szkoły powiadomi osoby poprawiające maturę o numerach Sali, w których
będą pisały egzaminy.
15. Wszelkich dodatkowych informacji o organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego
udzielają wychowawcy klas.

