
Procedury przeprowadzania egzaminów maturalnych – dla zdających
w Zespole Szkół Ogólnokształcącym wWiśle.

1. Wstęp do szkoły będzie możliwy dwoma wejściami – głównym oraz bocznym (od
hali sportowej).
2. Zdający będą czekać przed wyznaczonym wejściem do szkoły w odstępach co
najmniej 1,5 metra.
3. Uczniowie zdający w salach 2.4 i 3.4 wejście główne, w salach 2.2 i 3.2 wejście
boczne. Informacje o tym, w której sali zdający pisze egzamin będą przesłane na
maila. Zdający powinien wybrać odpowiednie wejście do szkoły.
4. Zdający będą wpuszczani na teren szkoły pojedynczo.
5. Przy wejściu zdający musi zdezynfekować dłonie oraz podpisać oświadczenie
o stanie swojego zdrowia (własnym długopisem !).
6. Osoba nadzorująca wejście pokieruje zdającego do odpowiedniej sali i sprawdzi
czy usta i nos zdającego są zasłonięte oraz poinformuje o wyznaczonym miejscu
pozostawienia rzeczy zdającego (dla każdej sali osobne miejsce).
7. Po zostawieniu swoich rzeczy w wyznaczonym miejscu zdający udaje się do sali,
gdzie będzie pisał egzamin.
8. Zdający od razu wchodzi do sali, jeżeli jednak przed nim będzie jeszcze poprzedni
zdający, który wypełnia formalności, czeka on przed salą w odstępie minimum 1,5
metra.
9. Przed wejściem na salę zdający musi zdezynfekować dłonie, następnie okazuje
dowód osobisty, podpisuje listę obecności (własnym długopisem !) i losuje nr stolika.
10. Uczeń zasiada w swojej ławce i w tym momencie dopiero może ściągnąć
maseczkę.
11. W trakcie pisania zdający może skorzystać ze słownika (na j. polskim), jednak
przed tą czynnością zdający musi zdezynfekować dłonie.
12. Zakończenie pracy z arkuszem zdający sygnalizuje przez podniesienie ręki. Do
zdającego podchodzi nauczyciel i sprawdza kompletność arkusza – oboje muszą mieć
nałożone maseczki.
13. Do 15 minut przed zakończeniem egzaminu zdający mogą opuścić salę, potem
wszyscy zdający muszą zostać do zakończenia egzaminu.
14. Zdający opuszczają sale, na wyraźne polecenie przewodniczącego lub członka
komisji, według następującej kolejności:
1 - sala 2.2 (wyjście boczne)
2 - sala 3.4 (wyjście główne)
3 - sala 3.2 (wyjście boczne)
4 – sala 2.4 (wyjście główne).
15. Zdający nie gromadzą się, ani na terenie szkoły, ani w jej okolicach.
16. Zdający, którzy w tym samym dniu zdają 2 egzaminy mogą opuścić szkołę lub
poczekać w wyznaczonym do tego miejscu na terenie szkoły.
17. Sale, w których odbywał się egzamin muszą być zdezynfekowane i wywietrzone.
18. Na bieżąco muszą być dezynfekowane poręcze, klamki i sanitariaty.


