Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 5/ 2021
WEWNĄTRZSZKOLNA INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU MATURALNEGO – MAJ 2021

Zdający
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych
kompatybilnych z objawami COVID-19.
2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w
warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych, z zastrzeżeniem opisanej sytuacji:
Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba
zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane
procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa
w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń
telekomunikacyjnych, maskotek.
4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki,
cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów
piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich
dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają,
dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych
zdających.
 Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis
(lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania
rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują
długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 Każdy zdający ma prawo do korzystania podczas egzaminu z określonych
materiałów i przyborów pomocniczych:
o Biologia, chemia, fizyka – linijka, kalkulator prosty, szkoła zapewnia
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii,
chemii i fizyki.
o Geografia – linijka, kalkulator prosty, lupa.
o Historia, historia sztuki – lupa.
o Informatyka, wiedza o społeczeństwie - kalkulator prosty.
o Język polskiego – zdający mogą korzystać z słownika ortograficznego
i słownika poprawnej polszczyzny zapewnionych przez szkołę.
o Matematyka – linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, szkoła zapewnia Wybrane
wzory matematyczne – dla ucznia
5. Zdający są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, w tym przede
wszystkim:
o obowiązku zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej oraz w przypadku, gdy: podchodzi do niego nauczyciel,
aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, zdający wychodzi do

toalety oraz kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali
egzaminacyjnej;
o zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;
o niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także
przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania
należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;
o konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie podczas opuszczania sali egzaminacyjnej.
(Zdający opuszczają szkołę tymi samymi wejściami co wchodzili do szkoły
Wychodzą z sal pojedynczo i stosują się do zaleceń przewodniczącego
zespołu nadzorującego oraz nauczyciela dyżurującego, który kieruje
opuszczających sale do wyjścia w określonej kolejności.)
6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin zdający przynosi własną małą butelkę
z wodą. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na
podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów
egzaminacyjnych.
7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do
więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie
produkty w przerwie między egzaminami.
8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, muszą w czasie
przerwy opuścić budynek szkoły i mogą oczekiwać na terenie boiska szkolnego lub
w innym miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły na rozpoczęcie kolejnego
egzaminu danego dnia.
9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jednolub wielorazową).
10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką
jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z
wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas
wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może
poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego
tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5- metrowego
odstępu).
11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu)
zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby
odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 wychodzi do toalety,
 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
12. Zdający, jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie
egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
13. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych
zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej,

trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu
zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia,
przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do
egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki
musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami
zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i
nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed
terminem przystępowania do egzaminu, tj. do 27 kwietnia 2021 r.
14. Zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być
kaszel, katar lub łzawienie informują o tym wychowawcę (do 27 kwietnia 2021 r.),
który przekazuje tę informację dyrektorowi szkoły. Absolwenci roczników
poprzednich informują sekretariat szkoły (do 27 kwietnia 2021 r.). Członkowie
zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich
objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.
15. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między
poszczególnymi egzaminami, ze względu na konieczność przeprowadzenia
dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
16. Zdający wchodząc do szkoły dezynfekują ręce i otrzymują przezroczysty worek
foliowy, do którego będą mogli schować swoje rzeczy i umieścić na korytarzu obok
sali egzaminacyjnej. Telefony muszą być wyłączone.
17. W przypadku egzaminu maturalnego z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający
sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym
będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie
to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu
nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Czas wykonania tej czynności wyznaczy
dyrektor dla każdego zdającego, tak aby zminimalizować możliwość kontaktu
pomiędzy zdającymi. Jeżeli podczas sprawdzania poprawności działania sprzętu
konieczna będzie komunikacja zdającego z administratorem pracowni albo
z członkiem zespołu nadzorującego, wszystkie osoby powinny mieć zakryte usta i nos.
Sprzęt należy zdezynfekować po sprawdzeniu sprzętu przez każdego zdającego, jeżeli
sprawdzenie nie odbywało się w rękawiczkach.
18. Wrażeniami po egzaminie zdający dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów
społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, aby uniknąć spotkań w grupie, np.
przy wejściu do szkoły.
19. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie,
korzystając z własnego długopisu.
20. Zdający przychodzą:
Sala
35, 37
(komputerowa), 38,
39, 40

Wejście
Wejście B - przez szatnie
furtką od strony ul.
Wicherka i schodami

Sesja ranna
Godzina
8.00

Sesja popołudniowa
Godzina
13.00

obok szatni
41, 42, 43
Wejście B - przez szatnie
8.10
13.10
furtką od strony ul.
Wicherka i schodami
obok szatni
9, 10, 100
Wejście B przez szatnie
8.20
13.20
furtką od strony ul.
Wicherka i schodami
obok szatni
5, 28, 29, 30
Wejście A - główne od
8.00
13.00
strony ul. Mariackiej i
schodami po lewej
stronie
22, 23, 26, 27
Wejście A - główne od
8.15
13.15
strony ul. Mariackiej i
schodami po lewej
stronie
44 (s. komputerowa), Wejście C - obok sali
8.00
13.00
45 (zaplecze sali
gimnastycznej furtką
komputerowej),
naprzeciwko garaży od
46, 47, 48, 49
ul. Wicherka
50, 51, 52
Wejście C - obok sali
8.10
13.10
gimnastycznej furtką
naprzeciwko garaży od
ul. Wicherka
Sala lustrzana i
Wejście C - obok sali
8.20
13.20
siłownia
gimnastycznej furtką
naprzeciwko garaży od
ul. Wicherka
Sala gimnastyczna
Wejście D - przez salę
8.00
13.00
gimnastyczną bramą
od ul. Planty
11, 12, 14, 16
Wejście E - obok
8.00
13.00
piwnicy bramą od ul.
Planty
21. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający
wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo (z zachowaniem niezbędnego dystansu
społecznego) okazując dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość i zajmują
właściwe stoliki, których numery wylosował dla nich przewodniczący zespołu
nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego.,
22. Po zajęciu miejsca przy właściwym stoliku zdający, w obecności przewodniczącego
lub członka zespołu nadzorującego sprawdza poprawność numeru PESEL na wykazie
zdających i naklejce oraz podpisuje się w wykazie zdających. Podpis ten jest
równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego poprawności numeru PESEL.
23. Po zakończonym egzaminie zdający opuszczają szkołę tymi samymi wejściami
z zastosowaniem odpowiedniego dystansu. Wychodzą z sal pojedynczo i stosują się

do zaleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego oraz nauczyciela
dyżurującego, który kieruje opuszczających sale do wyjścia w określonej kolejności.

