Szanowni Abiturienci,

biorąc pod uwagę wytyczne MEN oraz obecną sytuacje epidemiczną:
1) W tym roku przystąpicie do egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych
i dodatkowych tylko w części pisemnej.
2) Do egzaminu możecie przystąpić tylko jeśli jesteście zdrowi i jeżeli nie przebywacie w domu
z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
3) Rodzice oraz osoby postronne nie mogą przebywać na terenie szkoły.
4) Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać tylko: zdający, osoby zaangażowane w organizację
egzaminu, pracownicy szkoły, pracownicy odpowiednich służb np. medycznych.
5) Nie wnoście na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy (w tym telefonów, maskotek, książek)
6) W dniu egzaminu wchodźcie na teren szkoły w ściśle określonych godzinach i stosujcie się do
poleceń koordynatora:
egzamin o godzinie 9:00
grupa zdająca w sali 7 – przychodzi o godz.8:00
grupa zdająca w sali 5 – przychodzi o godz.8:15
grupa zdająca w sali 9 – przychodzi o godz.8:30
grupa zdająca w sali 4 – przychodzi o godz.8:45

egzamin o godzinie 14:00
grupa zdająca w sali 7 i 23 – przychodzi o godz.13:00
grupa zdająca w sali 5 – przychodzi o godz.13:15
grupa zdająca w sali 9 – przychodzi o godz.13:30
grupa zdająca w sali 4 – przychodzi o godz.13:45

7) Na egzaminie korzystajcie wyłącznie z własnych przyborów. Nie wolno Wam pożyczać przyborów
od innych.
8) Na egzamin możecie przynieść małą butelkę wody.
9) Jeżeli zdajecie więcej niż jeden egzamin danego dnia możecie zjeść w przerwie między
egzaminami przyniesione przez siebie produkty lub opuścić budynek szkoły.
10) Na teren szkoły możecie wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa
obowiązuje Was na terenie całej szkoły z wyjątkiem sal egzaminacyjnych (po zajęciu miejsc przez
wszystkich). Podczas wpuszczania do sali członek zespołu nadzorującego może poprosić Was o
chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości. Macie obowiązek zakrywania
twarzy kiedy podchodzi do Was nauczyciel, kiedy wychodzicie do toalety lub kończycie pracę
z arkuszem i wychodzicie z sali. Jeżeli uznacie za właściwe możecie mieć zakryte usta i nos także
w trakcie egzaminu.
11) Jeżeli ze względów zdrowotnych nie możecie używać maseczki możecie nosić przyłbicę.
12) Po wejściu do budynku szkoły musicie obowiązkowo zdezynfekować ręce.
13) Po wejściu na teren szkoły udajcie się pod salę i ustawcie w kolejce zachowując 1.5m odległość
od innych.
14) Drzwi do szkoły oraz sal egzaminacyjnych będą otwarte (z wyjątkiem czasu odsłuchu na
egzaminie z języków obcych lub podczas wietrzenia sali) – nie zamykajcie ich.
15) Na rzeczy osobiste są wyznaczone osobne pomieszczenia, w których nauczyciel będzie
koordynował oddawanie i odbiór rzeczy. Pilnujcie, żeby odbywał się z zachowaniem
odpowiednich środków bezpieczeństwa (odległość 1,5 m oraz zakrywanie ust i nosa).
Dla zdających w sali 7 i 9 na rzeczy osobiste wyznaczono salę 8.
Dla zdających w sali 5 i 4 na rzeczy osobiste wyznaczono salę 6.
Dla zdających w sali 23 na rzeczy osobiste wyznaczono salę 20.
Nie możecie wejść do sali w grupie tylko pojedynczo zgodnie z instrukcjami koordynatora.
Jeżeli w sali już ktoś jest zaczekajcie zachowując odległość 1,5m.

16) W tym roku przewodniczący ZN lub wyznaczony członek ZN wylosuje za Was (w Waszej
obecności) numer stolika, przy którym będziecie pisać egzamin.
17) Podpis na liście musicie złożyć własnym długopisem
18) Jeżeli w trakcie egzaminu będziecie korzystać ze słowników pamiętajcie o konieczności
wcześniejszej dezynfekcji rąk.
19) Jeżeli ukończycie pracę z arkuszem wcześniej możecie opuścić salę najpóźniej 15 minut przed
wyznaczonym czasem. Nie możecie opuszczać sali w ciągu ostatnich 15 minut.
20) Po egzaminie unikajcie spotkań w grupie – wrażenia wymieniajcie zachowując odpowiednie
środki bezpieczeństwa.

