WAŻNE WYTYCZNE
DLA ZDAJĄCYCH EGZAMINY MATURALNE
maj 2021
1. W tym roku egzaminy maturalne odbędą się w dniach od 4 do 20 maja 2021
z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego.
2. Szczegóły dotyczące organizacji i przebiegu egzaminów określa Harmonogram
przeprowadzania egzaminów maturalnych, Wytyczne dotyczące zachowania
bezpieczeństwa sanitarnego oraz instrukcje maturalne.
3. Zdający egzamin w danym dniu powinni mieć z sobą dokument tożsamości,
czarnopiszący długopis oraz dozwolone pomoce lub przybory (patrz Wykaz
pomocy)
4. Nie należy przynosić zbędnych rzeczy, a w razie posiadania należy je złożyć
w wyznaczonym miejscu, do tzw. „depozytu”. Dotyczy to np. książek, wierzchniego
ubrania, telefonów komórkowych i innych urządzeń łącznościowych oraz wszelkich
niedozwolonych na egzaminie rzeczy i pomocy.
5. Zdający mogą z sobą mieć butelkę wody (poj. mniej niż 1 litr), która w czasie
egzaminu może stać przy nodze stolika danej osoby.
6. Egzaminy maturalne rozpoczynają się w danym dniu o godzinie 9.00. (wyjątek –
WOS oraz język niemiecki - o godz. 14.00).
7. Zdający przychodzi na egzamin wcześniej, ale zgodnie z godziną wskazaną
w Harmonogramie matur.
8. W szkole obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściach, zakrywanie nosa i ust
(obowiązują maseczki) oraz zachowanie dystansu.
9. Po zakończonym egzaminie należy niezwłocznie opuścić budynek szkoły. Nie wolno
gromadzić się na terenie szkoły ani przed budynkiem szkolnym.
10. Wejścia na egzamin dla zdających:
1) wejście główne do bud. C (od godz. 8.20)
– dla zdających w salach 200 C, 307 C, 101 C, 209 C
2) wejście przez bramę i do bud. C od strony boiska (od godz. 8.20)
- dla zdających w salach 111 C, 213 C, 211 C, 305 C
3) wejście przez bramę i do bud. B od strony boiska (od godz. 8.20)
- dla zdających w budynku B
4) wejście do bud. A (od godz. 8.20) - dla zdających w bud. A
11. Przed godz. 8.20 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 A i B: biblioteka (opiekun – Pani D. Sobiś)

