Wytyczne dla absolwentów dotyczące organizowania
i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego

1.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny
pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.

Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu
egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta
kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.

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

4.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych,
linijki, cyrkla, kalkulatora itd.

5.

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

6.

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

7.

Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść
przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

8.

Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie
przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie
kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń
(np. korytarze szkolne).

9.

Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

10.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem
(maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego
może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego
tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego
odstępu).

11.

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:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego
pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

12.

Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie
egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

13.

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa
maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać

z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej
sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi
zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

14.

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać
ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły.

Informacje te należy przekazywać wychowawcom klas do dnia 29 maja.
15.

Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między
poszczególnymi

zakresami

egzaminu,

ze

względu

na

konieczność

przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne –
znajdujących się w nich sprzętów.

16.

Przy wejściu do szkoły będzie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk (środek na
bazie alkoholu, min. 60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego
przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

17.

Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.

Obok płynu będzie umieszczona informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

18.

W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie
przez grupę zdających z np. jednego słownika, tego samego urządzenia, obok
materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, będzie
ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz informacja o konieczności
korzystania

z

niego

przed

skorzystaniem

z

danego

materiału

egzaminacyjnego/urządzenia.

19.

Dla każdego zdającego zostanie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł
zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.

Będą to:

a) w przypadku egzaminu z języka angielskiego parapety na korytarzach szkolnych,
b) wyznaczone sale lekcyjne w kolejnych dniach egzaminów:

Dla zdających egzamin w salach

Dla absolwentów
Wyznaczone sale
z workami na rzeczy
osobiste

257

155

A, B,

(nowa sala gimnastyczna)

156,

C, D,

dotyczy egzaminów w dniach:
8, 9, 15, 16, 17, 19, 24 czerwca

158

E, F, G

113

absolw. z lat. ub.

109, 115

155

A, B,

dotyczy egzaminów w dniach:

156,

C, D,

8, 9 czerwca

158

E, F, G

113

abs. z lat. ub.

224

D, E

213

F, G

dotyczy egzaminów w dniach:

221

abs. z lat ub.

8, 9 czerwca
60

036

C, G

022

D, F

020

A, B, E

016

abs. z lat ub.

310

E, F

304

B, G

315

D

213-227 oraz 200-224

(stara sala gimnastyczna) dotyczy
egzaminów w dniach:
8, 9, 15, 16, 17, czerwca
306 – 322
dotyczy egzaminów w dniach:
8, 9 czerwca

Język angielski (10 czerwca)
Rzeczy osobiste w przygotowanych
workach można zostawić na parapetach
lub w wyznaczonych salach

E Egzaminy w sali nr 155
w dniach: 15, 18, 19, 23, 25, 26 czerwca

113

B, D
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B, D, E
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A, C, D, B

221

abs. z lat ub.

227
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A, B, F
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A-G
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Pozostawiając swoje rzeczy albo je odbierając, zdający jest zobowiązany do
zachowania środków bezpieczeństwa (zachowanie odległości, zakrywanie ust i nosa).
Dla zdających szkoła przygotuje foliowe worki. Zaleca się, aby zdający zapamiętali
miejsce pozostawienia worka ze swoimi rzeczami lub zaznaczyli worek w ustalony
przez siebie sposób.

Prosimy zdających o zapamiętanie wskazanych w tabeli numerów sal, w których
mogą zostawić rzeczy osobiste.
20.

Zdający chorujący na alergię lub inne schorzenie, którego objawami są kaszel,
katar lub łzawienie powinni do dnia 29 maja 2020 r. poinformować o tym fakcie
dyrektora szkoły. Informacje te należy przesłać wychowawcom klas.

21.

Przed
rozpoczęciem
egzaminu
zdający
zostaną
poinformowani
o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego
z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
3) 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

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.

22.

Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

W tym celu:
1) Zdający będą wchodzili na teren szkoły różnymi wejściami, wg podziału na
sale egzaminacyjne:

a) do sal: o numerach: 156-158 oraz 257 (nowa sala gimnastyczna) – wejście od
strony biblioteki szkolnej („prześwit”)
b) do sali o numerach: 60 (stara sala gimnastyczna), 200-224, 306-322 – wejście
drzwiami z lewej strony budynku (od strony bramy głównej)
c)

do sal o numerach: 200-227, 100-115, 313-323 – wejście główne.

Prosimy zdających, aby sprawdzili w systemie OBIEG, w których salach odbywają się
egzaminy danego zdającego.
2) Będą wypuszczani z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury –
np. sala po sali, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby
omówić egzamin.

23.

Prosimy zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą

z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali
spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

24.

Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie,

korzystając z własnego długopisu.

25.

Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę

z arkuszem) 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 do momentu otrzymania zgody na
jej opuszczenie.

26.

W przypadku egzaminu z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający

sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie
zdawał
egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się
w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu
nadzorującego,

w

czasie

wyznaczonym

przez

przewodniczącego

zespołu

egzaminacyjnego (dyrektora szkoły).
Jeżeli podczas sprawdzania poprawności działania sprzętu konieczna będzie
komunikacja zdającego z administratorem pracowni albo z członkiem zespołu
nadzorującego, wszystkie osoby powinny mieć zakryte usta i nos.

27.

Jeżeli zdający będzie przejawiał niepokojące objawy choroby zostanie

odizolowany w odrębnym pomieszczeniu.

W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu
nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu
przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję

o przerwaniu

i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego
egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie
rozwiązanie jest niezbędne.

Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz
Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa.

