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Zasady zachowania bezpieczeostwa 

Próbny egzamin maturalny 2021 

 

Na egzaminie każdy zdający korzysta tylko z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. 
Zdający nie mogą pożyczad przyborów z sekretariatu albo od innych zdających. 

Na egzamin może przyjśd wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

Zdający nie może przyjśd na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 
domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

Na teren szkoły mogą wejśd wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. 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 poprosid zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy.  

Zdający nie powinni wnosid na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych czy maskotek. 

Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścid budynek szkoły albo 
oczekiwad na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu. 

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

Zdający są zobowiązani zakrywad usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca 
w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryd usta i nos, kiedy: 

- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzied na zadane przez niego pytanie, 

- wychodzi do toalety, 

- kooczy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

Zdający przed skorzystaniem ze wspólnego słownika ma obowiązek zdezynfekowad ręce.  

Każdy zdający będzie mógł zostawid rzeczy osobiste w odrębnym pomieszczeniu (sala nr 8), w którym na wieszakach 
będą przygotowane przezroczyste worki foliowe.  

 

 

Procedura wejścia i wyjścia 

 

Aby uniknąd tworzenia grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną zarówno przed rozpoczęciem 
egzaminu jak i po jego zakooczeniu należy: 

- stawid się na egzaminie najpóźniej na 20 min przed jego rozpoczęciem, 

- ustawid się w kolejności zgodnej z listą przed wejściem do szkoły z zachowaniem odstępów pomiędzy zdającymi 
(min 1,5 metra), 

- po wejściu do szkoły zdezynfekowad ręce, następnie w miarę konieczności odwiesid rzeczy osobiste na wieszaku 
w sali nr 8 (zapamiętując numerek), 

- nadal zachowując odstępy udad się pod salę egzaminacyjną (każdy zdający posiada ze sobą TYLKO dowód 
osobisty, czarny długopis, przybory zgodne z wykazem do danego egzaminu, ewentualnie małą butelkę wody), 

- postępując zgodnie z poleceniami komisji zająd miejsce w sali, 

- po zakooczonym egzaminie nie należy gromadzid się przed budynkiem szkoły. 


