WYTYCZNE NA EGZAMIN MATURALNY – ZDAJĄCY
I.

Organizacja wchodzenia do szkoły przed egzaminem maturalnym

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający 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. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły, z wyjątkiem
sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. 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.
5. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust
i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 3 czerwca
2020 r.
6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
telefonów komórkowych, maskotek.
7. Zdający wyznaczeni na egzamin w sali gimnastycznej wchodzą wejściem od boiska
przy sali gimnastycznej lub głównym.
8. Zdający nie tworzą grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed
rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
9. Rzeczy osobiste (torebki) włożone w przeźroczyste worki foliowe, kurtki zostawiają na
wieszakach przed wejściem na salę gimnastyczną.
10. Zdający wyznaczeni na egzamin w auli i salach 37,35,33 (IIp.) do szkoły wchodzą
wejściem od boiska przy kuchni lub od ul. Królewieckiej przez salę konsumencką.
11. Rzeczy osobiste(torebki) włożone w przeźroczyste worki foliowe, kurtki zostawiają:
1) aula w sali 15 – każda osoba na osobnej ławce;
2) s. 33,37 w sali 16 - każda osoba na osobnej ławce;
3) s. 35 w sali 18 - każda osoba na osobnej ławce.
12. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
13. Wchodząc do szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce.
14. 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.

15. Na wejściach do szkoły i przed każdą salą egzaminacyjną znajdują się wytyczne
( plakaty) o czym należy pamiętać podczas egzaminu.
16. Godziny wchodzenia na egzamin w poszczególnych salach znajduje się
w harmonogramie części pisemnej – proszę o bezwzględne stosownie się do
wskazanych godzin. Wcześniej należy załatwić wszystkie czynności związane
z pozostawieniem osobistych rzeczy we wskazanych w pkt. 9 i 11 miejscach.
17. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie,
korzystając z własnego długopisu.
18. 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).
19. Losowanie numerów stolików przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego
lub jego członek w obecności zdającego.

II.

POSTĘPOWANIE PODCZAS WEJŚCIA DO SALI EGZAMINACYJNEJ I NA
EGZAMINIE

1. 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.
2. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za
właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy
stoliku.
3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki,
cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
4. W przypadku egzaminu z j. polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie przez
grupę zdających z jednego słownika ,obok niego ustawiony jest dozownik z płynem
dezynfekcyjnym oraz informacja dla zdających o konieczności korzystania z niego
przed skorzystaniem ze słownika.
20. 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.
21. Jeden zdający zostaje w Sali egzaminacyjnej do momentu zakończenia pakowania
materiałów egzaminacyjnych ( obserwuje proces pakowania materiałów
w bezpiecznej odległości).

22. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę
z wodą.
23. 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.
24. 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.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U ZDAJĄCEGO
1. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu
nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego
zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od
innych osób ( w przypadku egzaminu na sali gimnastycznej, wyznaczone miejsce za
kotarą, w przypadku egzaminu w salach na II piętrze – gabinet pielęgniarki szkolnej –
IZOLATORIUM.
2. Zdający, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby
COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego
w przyłbicę, maskę i rękawiczki zostaje odizolowany do IZOLATORIUM – wyznaczonego
pomieszczenia (gabinet pielęgniarki szkolnej).
3. Dyżurujący pracownik pozostaje ze zdającym utrzymując min. 2 m odległości,
jednocześnie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
4. Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie
zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
5. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się
w przyłbicę, maskę i rękawiczki.
6. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu
zdającego dzwoni na 112. Powiadomione
służy,
podejmują dalsze kroki
bezpieczeństwa.

