Instrukcja dla zdającego Egzamin maturalny – czerwiec 2020
Na podstawie wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów
zewnętrznych w 2020 r. oraz ustaleń dyrektora szkoły.
Przed wejściem do szkoły w dniu egzaminu

1.

Na egzamin mogą przyjść wyłącznie zdający zdrowi, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.

2.

Zdający, nie mogą przyjść na egzamin, jeżeli przebywają w domu z osobą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo same są objęte kwarantanną
lub izolacją w warunkach domowych.

3.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie zdający z zakrytymi ustami i nosem (maseczką
jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą). Dozwolone jest również stosowanie
jednorazowych rękawiczek.

4.

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką lub
przyłbicą zgłaszają ten fakt dyrektorowi szkoły drogą mailową nie później niż do 29
maja 2020 r.

5.

Czekając na wejście do szkoły lub do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

6.

Zabrania się tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną
przed rozpoczęciem egzaminu.

7.

Na egzaminy zdający przynoszą własny długopis, linijkę, cyrkiel, kalkulator lub lupę
(odpowiednio na dany egzamin) oraz dokument potwierdzający tożsamość.

8.

Zdający nie powinni przynosić żadnych zbędnych rzeczy osobistych, w tym telefonów,
torebek, plecaków itp. Jeżeli jednak uzna za stosowne ich posiadanie, to będzie musiał
zostawić je w przygotowanym we własnym zakresie przezroczystym i opisanym worku
foliowym w wyznaczonym miejscu przy sali egzaminacyjnej.

9.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę
z wodą.
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10.

Organizację wejścia na teren szkoły oraz sale egzaminacyjne w dniach odbywania się
egzaminów z języka polskiego, matematyki i języków obcych na poziomie
podstawowym w dniach 8, 9 i 10 czerwca 2020 r. określa odrębny harmonogram.

Przed egzaminem

11.

Zdający, którzy przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia

w czasie przerwy

między egzaminami opuszczają budynek szkoły.
12.

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal
egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

13.

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).
14.

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej.

15.

Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek
ponownie zakryć usta i nos, jeżeli:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z Sali egzaminacyjnej.

16.

Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie
egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

17.

Zdający nie zostają w sali egzaminacyjnej podczas przerw między egzaminami, ze
względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji.

18.

Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę
z arkuszem) najpóźniej na 30 minut przed czasem wyznaczonym jako czas
zakończenia pracy z arkuszem. Po tym czasie o wyjściu z sali decyduje
Przewodniczący ZN.

Po egzaminie

19.

Zabrania się tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną
po zakończeniu egzaminu.

20.

Po egzaminie zdający wychodzą poza teren szkoły stosując zasady bezpieczeństwa, a
wrażeniami po egzaminach winni dzielić się, wykorzystując media społecznościowe,
komunikatory bądź telefony.
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