
MATURZYSTO ! 

ZAPOZNAJ SIĘ DOKŁADNIE ZE WSZYSTKIMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI 

ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINÓW MATURALNYCH: 

 

 PRZED EGZAMINEM 

 

1) w dniach egzaminów uczniowie nie wchodzą do szkoły lecz oczekują przed 

wyznaczonym wejściem z zachowaniem dystansu od innych zdających co 

najmniej 1,5 metra 

2) każdy uczeń obowiązkowo zakrywa usta i nos maseczką lub przyłbicą 

3) uczniowie zdający w sali gimnastycznej ustawiają się: 

grupa I -  przed wejściem na obiekt sportowy, od strony budynku górnego, 

wzdłuż sali gimnastycznej 

grupa II – wzdłuż sali gimnastycznej z drugiej strony budynku, obok wejścia 

do siłowni (to wejście do szkoły, które na co dzień jest nieczynne) 

4) uczniowie zdający w salach 16, 22, 23, 24 ustawiają się przed wejściem do 

szkoły od strony placu apelowego, z zachowaniem dystansu 1,5 metra 

5) listy zdających w dniach 8-10 i 15 czerwca i wyznaczone sale znajdują się                     

w kolejnym załączniku; ze względu na RODO podaje się klasę, imię ucznia                      

i pierwszą literę nazwiska. 

 

GODZINY WEJŚCIA DO SZKOŁY W DNIACH EGZAMINÓW 

1) na egzaminy rozpoczynające się o godz. 9:00 w dniach 8 – 10 czerwca 

uczniowie będą wpuszczani do szkoły o godz. 8:15   

2) język polski PR, 8 czerwca godz. 14:00 – wejście do szkoły godz. 13:30 

3) język angielski PR, 10 czerwca godz. 14:00 – wejście do szkoły godz. 13:15  

4) matematyka PR, 15 czerwca godz. 9:00 – wejście do szkoły godz. 8:15 

5) pozostałe egzaminy – wejście do szkoły  30 minut przed egzaminem wejściem 

od strony placu apelowego. 

 

  CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE PODCZAS WEJŚCIA DO SZKOŁY I W SALI 

1) zdający, wchodzący na egzamin, ma założoną maseczkę lub przyłbicę 



2) posiada swój długopis (czarny) i ew. potrzebne na egzamin przybory, których 

nikomu innemu nie udostępnia  

3) okazuje przy wejściu dokument tożsamości ze zdjęciem 

4) na prośbę członka Zespołu Nadzorującego odsłania twarz w celu potwierdzenia 

jego tożsamości 

5) poddaje się bezdotykowemu pomiarowi temperatury; osoby z podwyższoną 

temperaturą będą odizolowane i nie mogą wziąć udziału w egzaminie 

6) losuje kartkę z numerem miejsca i nie odkłada jej z powrotem 

7) nie wnosi do sali egzaminacyjnej żadnych zbędnych przedmiotów 

8) swoje rzeczy osobiste może zostawić w wyznaczonym miejscu w otrzymanym                 

od obsługi worku foliowym, który po zakończonym egzaminie zabiera ze sobą 

(dla zdających w sali gimnastycznej – szatnia, dla zdających w pozostałych 

salach – sala 12) 

9) po zajęciu miejsca w sali członkowie Zespołu Nadzorującego przeprowadzają 

czynności formalne (zebranie podpisów na listach obecności, rozdanie naklejek              

z numerem PESEL); wszyscy obecni w sali pozostają w maseczkach, członkowie 

Zespołu Nadzorującego – również w rękawiczkach 

10) zdający, potwierdzając swoją obecność na liście, korzystają z własnego długopisu 

11) zdający i członkowie Zespołu Nadzorującego mogą zdjąć maseczki/ przyłbice po 

rozpoczęciu egzaminu, przestrzegając wytycznych MEN, CKE i GIS. 


