
MATURZYSTO 
Listy mają  oznaczone wejścia do szkoły i uczniowie wchodzą przydzielonymi wejściami                    
o odpowiednich godzinach. Prosimy o zdyscyplinowanie wszystkim nam ułatwi to organizację 
egzaminów. 
1 wejście główne 
2 wejście łącznik dolny 
3 wejście łącznik dolny 
4  wejście przy szatni 
5 wejście za szatnią  
6 wejście nowa sala gimnastyczna 
7 wejście od fitness (nowa sala) 

Maturzysto nie spóźniaj się !!! 
 
Zachowaj Odległość !!! 
Każdy maturzysta ma obowiązek mieć ze sobą: 

 dokument tożsamości ( dowód osobisty, paszport) 
 długopis z czarnym tuszem,   
 cyrkiel i linijkę, (w zależności od zdawanego przedmiotu) 
 kalkulator prosty, (w zależności od zdawanego przedmiotu) 
 maseczkę bądź przyłbicę 

Szkoła nie zapewnia  w/w przyborów 
Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.  Szkoła nie zapewnia  wody. 
Maturzysto pamiętaj o dezynfekcji rąk i zachowaniu odległości od innych osób 
Nie przynoś telefonu komórkowego na egzaminy maturalne.  Masz możliwość pozostawienia odzieży  w szatni .  
Przed rozpoczęciem egzaminu należy PAMIĘTAĆ o:  
a) obowiązku zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz 
każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu 
nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza 
salę egzaminacyjną, lub podchodzi do stanowiska, na którym znajdują się np. słowniki 
b) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi 
c) nie dotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny 
podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia) 
d) zakazie gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie. 
 
O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły)zdający wchodzą               
do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość; przewodniczący 
zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą 
pracować. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany. 
Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos. Zdający może opuścić na 
stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najwcześniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako 
czas zakończenia pracy z arkuszem.  
 
Jeśli zdający ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, 
zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. 
 
08.06.2020r. o godzinie  12:00 po egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym   w dużej sali będzie 
możliwość odebrania świadectwa ukończenia szkoły - w/w sala jest przeznaczona  na przebywanie zdających podczas 
przerwy między egzaminami. 
 


