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Wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego 

w dniach 8 czerwca 2020r. i 9 czerwca 2020r. 

 

1. Wejście do szkoły w dniu egzaminu: dotyczy 8 i 9 czerwca 2020r. 

Uczniowie  wchodzą  do  budynku  szkolnego  zgodnie  z  listą  umieszczoną  na  drzwiach 

wejściowych. 

WEJŚCIE GŁÓWNE 

Klasa 3A 

‐ I grupa (uczniowie od nr 1‐10) godz. 8.30 

‐ II grupa (uczniowie od nr 11‐ 20) godz. 8.40 

Klasa 3B 

‐ I grupa (uczniowie od nr 1‐7) godz. 8.45 

‐ II grupa (uczniowie od nr 8‐14) godz. 8.50 

‐ III grupa (absolwenci z lat poprzednich) godz. 8.55 

 

*Uczniowie zdający język polski – rozszerzenie → wejście główne, godz.13.45 

 

UWAGA! 

 Wszyscy  zdający  zachowują  bezpieczną  odległość  (co  najmniej  1,5 m),  nie  kontaktują  

się z innymi zdającymi. 

 Zdejmują własne  rękawiczki  (jeżeli mieli  je na  rękach w drodze do  szkoły), wyrzucają  je  

do kosza, dezynfekują ręce przy drzwiach wejściowych. 

 Każdy zdający ma maseczkę lub przyłbicę (w przeciwnym wypadku nie będzie wpuszczony 

do budynku szkoły). 

 Na  egzamin  zgłasza  się  tylko  uczeń  zdrowy,  bez  objawów  chorobowych  sugerujących 

chorobę zakaźną. 

 Nie może przybyć na egzamin zdający, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie 

lub  izolacji  w  warunkach  domowych  albo  sam  jest  objęty  kwarantanną  lub  izolacją  

w warunkach domowych. 

 Zdający są zobowiązani do niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,  

a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć 

usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. 

 Po wejściu do budynku głównego zdający pojedynczo kierują się ruchem prawostronnym 

do wyznaczonych sal, aby pozostawić swoje rzeczy osobiste. 

 W tych salach podpisują „Oświadczenie zdającego”. 



2 
 

 Następnie  udają  się  do  sal  przeznaczonych  na  egzamin  zgodnie  z  harmonogramem 

(harmonogram będą mieli przy sobie wychowawcy towarzyszący zdającym w salach).  

Egzamin 8 czerwca: język polski – podstawa 

‐ sala gimnastyczna (7) 

‐ sala informatyczna (3)  

‐ sala nr 40 

‐ sala nr 42 

‐ sala nr 46 

Egzamin 8 czerwca: język polski – rozszerzenie 

‐ sala nr 45  

‐ sala nr 42 

 

Egzamin 9 czerwca: matematyka ‐ podstawa 

‐ sala gimnastyczna (7) 

‐ sala nr 42  

‐ sala nr 40 

‐ sala nr 46 

 

Zdający  nie  mogą  poruszać  się  swobodnie  po  całym  budynku  szkolnym:  ani  przed 

egzaminem, ani po opuszczeniu sal. 

 

2. Zdający pozostawiają swoje osobiste rzeczy w podpisanych imiennie workach foliowych 

w wyznaczonych salach: 

Klasa 3A 

‐ sala nr 10 (nr 1‐9) 

‐ sala nr 13 (nr 10‐20) 

 

Klasa 3B  

‐ sala nr24 (nr1‐7) 

‐ sala 27 (nr 8‐14) 
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Absolwenci z lat poprzednich 

‐ sala nr 21 

Uczniowie zdający język polski ‐ rozszerzenie 

‐ sala nr24 

 

Środki bezpieczeństwa osobistego 

a) Zdający  nie mogą wnosić  na  teren  szkoły  zbędnych  rzeczy, w  tym  książek,  telefonów 

komórkowych, maskotek. 

b) Na egzaminie  każdy  zdający  korzysta  z własnych przyborów piśmienniczych  (minimum  

2  długopisy  z  czarnym  tuszem),  linijki,  cyrkla.  Zdający  nie mogą  pożyczać  przyborów  

od innych zdających. 

c) Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 

d) Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. 
e) Zdający  są  zobowiązani  zakrywać  usta  i  nos  do  momentu  zajęcia  miejsca  w  sali 

egzaminacyjnej.  Po  zajęciu miejsca w  sali  egzaminacyjnej  (w  trakcie  egzaminu)  zdający  

ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:  

 podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, 

 wychodzi do toalety, 

 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

f) Z wyznaczonych toalet na terenie szkoły należy korzystać tylko pojedynczo. 
g) Należy unikać  tworzenia  się grup  zdających przed  szkołą oraz przed  salą egzaminacyjną 

przed  rozpoczęciem  egzaminu  oraz  po  jego  zakończeniu,  należy  zachować  odpowiedni 

dystans od innych zdających po zakończonym egzaminie. 

h) Zdający może  opuścić  na  stałe  salę  egzaminacyjną  (jeżeli  zakończył  pracę  z  arkuszem) 

najwcześniej po upływie godziny od momentu rozpoczęcia egzaminu, a 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. 

 

Uczniowie oczekujący w budynku szkoły na egzamin z języka polskiego ‐ poziom rozszerzony 

– pozostają w sali 24 do momentu udania się do sali egzaminacyjnej, tj. do godz. 13.45. 

Osoby,  które  chcą w  przerwie  pomiędzy  egzaminami  przebywać  na  zewnątrz  budynku, 

zachowują dystans społeczny (min. 2 m). 
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Zachowanie po opuszczeniu sali egzaminacyjnej 

 

1. Po egzaminie zdający pojedynczo (ruchem prawostronnym) kierują się bezpośrednio do sal, 

aby odebrać swoje osobiste rzeczy i udają się do wyjścia głównego z budynku (na korytarzu 

znajdować się będzie pracownik szkoły nadzorujący zachowanie zdających). 

2. Należy unikać  tworzenia  się grup  zdających przed  szkołą oraz przed  salą egzaminacyjną  

po  zakończeniu  egzaminu,  należy  zachować  odpowiedni  dystans  od  innych  zdających  

po zakończonym egzaminie. 

  

 

UWAGA 

Każdy zdający zobowiązany jest zapoznać się z harmonogramem przybycia na kolejny egzamin 

(stosowną informację uzyska od wychowawcy). 

 

PAMIĘTAJ! 

Respektując zasady bezpieczeństwa, chronisz zdrowie swoje i innych! 

 


