WAŻNE INFORMACJE
DLA ZDAJĄCYCH PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY – luty 2021
1. Próbne egzaminy maturalne odbywają się w dniach:
- 9 luty 2021 r. – j. polski
- 10 luty 2021 r. – matematyka
- 11 luty 2021 r. – j. angielski
- 12 luty 2021 r. – p. dodatkowy (wskazany w deklaracji jako pierwszy)
2. W dniu 9 lutego (wtorek) oraz 10 lutego 2021 r.(środa) ze względu na egzamin próbny
i jego czas trwania klasy maturalne nie odbywają innych zajęć planowych.
3. W dniu 11 lutego (czwartek) oraz 12 lutego 2021 r. (piątek) w klasach maturalnych
odbędą się zajęcia zgodnie z planem lekcji od godz. 12.25 (forma zdalna)
4. Zdający egzamin w danym dniu powinni mieć z sobą dokument tożsamości,
czarnopiszący długopis oraz dozwolone pomoce lub przybory (patrz Wykaz
pomocy)
5. Dla złożenia zbędnych rzeczy oraz niedozwolonych pomocy przewidziano „depozyty
w każdej sali”, tj.:
– wieszaki na kurtki i inne zbędne przedmioty
- stolik w widocznym miejscu na telefony komórkowe
6. Próbny egzamin maturalny rozpoczyna w każdym dniu rozpoczyna się o godzinie
9.00. Zdający powinien zgłosić się przed wyznaczoną salą o godz. 8.50. Zgodnie
z wytycznymi obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściach, zakrywanie nosa
i ust (odpowiednia maseczka lub przyłbica) oraz zachowanie dystansu.
7. Po zakończonym egzaminie należy niezwłocznie opuścić budynek szkoły. Nie
wolno gromadzić się na terenie szkoły ani przed budynkiem szkolnym
8. Wejścia na egzamin dla zdających:
1) wejście główne do bud. C (od godz. 8.30) – dla zdających
- w sali 200 C i w sali 307 C – przejście głównymi schodami
- w sali 111 C (na parterze
2) wejście przez bramę i do bud. C od strony boiska (od godz. 8.30) - dla zdających:
- w sali 305 C, 213 C - dalej schodami ewakuacyjnymi (przy pokoju
nauczycielskim)
3) wejście do bud. A (od godz. 8.30) - dla zdających:
- w sali 208 B (przejście łącznikiem)
- w sali 309 B
- w sali 111 B
9. Przed godz. 8.30 na terenie szkoły mogą być jedynie zdający, którzy mają trudny
dojazd i z konieczności będą wcześniej. Dla tych osób przewidziano możliwość
skorzystania z tzw. „poczekalni” (od godz. 7.30)
- poczekalnia 1 – dla osób z budynku C – sala 112 C (opiekun – Pani I. Przychodzka)
- poczekalnia 2 - dla osób z budynku B: biblioteka (opiekun – Pani D. Sobiś)

