
Podstawowe informacje dotyczące egzaminu maturalnego. 

1. Szatnia dla zdających znajduje się w budynku pływalni „Piata Fala”. 

2. Zdający, wchodząc do szkoły nie przekraczają linii, wyznaczających kierunki 

poruszania się. 

3. Zdający, wchodząc do szkoły mają twarze zasłonięte maseczka lub przyłbicą. 

4. Zdający przed wejściem do szkoły musi umyć ręce płynem do dezynfekcji rąk 

(środek na bazie alkoholu, min. 60%). 

5. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

6. Losowania numerków ławek dokonuje członek zespołu nadzorującego, mający 

na dłoniach, rękawiczki. 

7. Zdający pobiera wizytówkę i kody kreskowe. 

8. Zdający po zajęciu miejsca, może zdjąć ochronę twarzy. 

9. Zdający zakłada maseczkę podczas odbierania przez członków zespołów 

nadzorujących kodów kreskowych oraz gdy korzysta ze słowników ( język polski), 

lub wychodzi z sali. 

10. Zachowujemy odstęp co najmniej 1,5 m. 

11. Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia, znajduje się w procedurach 

bezpieczeństwa – załącznik 3. 

12. Po każdorazowym skorzystaniu ze słowników, należy umyć ręce płynem 

do dezynfekcji rąk który dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Członek zespołu 

nadzorującego dezynfekuje słowniki po skorzystaniu z nich przez zdającego. 

13. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

telefonów komórkowych, maskotek, środków łączności. 

14. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, 

linijki, cyrkla, kalkulatora itd. 

15. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną 

butelkę z wodą. Można również posiadać chusteczki jednorazowe. 

16. Pomieszczeniem do zapewnienia odizolowania zdającego, który podczas 

egzaminu zachoruje, jest gabinet pielęgniarki. 

17. Zdający w danym dniu dwa egzaminy, nie przebywa pomiędzy nimi w szkole. 

Może skorzystać z parkingu przed pływalnią "Piąta Fala". 

18. 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. 


