
Drodzy maturzyści! W związku z wytycznymi GIS, z którymi mieliście obowiązek się zapoznać 

wprowadzamy następujące zasady na egzaminie maturalnym: 

1. Abiturienci przychodzą do szkoły przed godziną wyznaczoną w harmonogramie. Przed szkołą i  

na korytarzach obowiązuje dystans 2 metrów. 

2. Kolorem niebieskim w harmonogramie oznaczono absolwentów z lat poprzednich: LO - 

absolwenci liceum, Tech - absolwenci technikum 

3. Proszę dokładnie sprawdzać, którym wejściem i o której godzinie dana klasa wchodzi do 

szkoły  oraz z niej wychodzi. Po godzinie 9.00  nikt nie zostanie – zgodnie z procedurami – 

wpuszczony na teren szkoły.  

4. W razie wątpliwości nauczyciele dyżurujący przed szkołą wskażą Wam wejście i miejsce 

depozytu.  

5. Na drzwiach wejściowy przy wejściu A i B oraz w razie ładnej pogody również na sztalugach 

przed szkołą będą dla Was dostępne listy zdających w danej sali.  

6. Wszelkie przedmioty zbędne proszę pozostawić w domu lub samochodzie. Wnosimy na teren 

szkoły jedynie niezbędne przybory i małą butelkę wody, która w trakcie egzaminu musi stać 

przy stoliku. WNIESIENIE DO SALI EGZAMINEACYJNEJ URZADZEŃ DO KOMUNIKOWANIA SIĘ 

SKUTKUJE UNIEWAŻNIENIEM EGZAMINU MATURALNEGO.  

7. W wyjątkowych przypadkach można skorzystać z depozytu – zgodnie z harmonogramem – 

sala 2 dla parteru i pierwszego piętra, sala 25 dla drugiego pietra i sali 29, otrzymacie 

woreczki foliowe i kartkę na napisanie swoich danych 

8. Przejścia między piętrami będą zablokowane.  

9. Wchodzimy zachowując odstęp 2 metrów, w maseczkach lub przyłbicach, kierując się prosto 

do sali egzaminacyjnej. Nie wolno gromadzić się na korytarzach i w toaletach.  

10. Przed salą okazujemy komisji dowód osobisty, podpisujemy się własnym długopisem na 

liście.  

11. Zgodnie z procedurami numer stolika wylosuje dla Was członek komisji.  

12. O godzinie 8.30 wszyscy musza pozostać w sali egzaminacyjnej do momentu powrotu 

przewodniczącego z pracami. Przed godzina 9.00 można jeszcze skorzystać z toalety. 

13. Każdy zobowiązany jest przynieść własne przybory do pisania – czarne długopisy i przybory 

pomocnicze - linijka, cyrkiel, kalkulator, lupa.  

14. Maseczki można zdjąć dopiero na żądanie przewodniczącego przy okazaniu dowodu 

osobistego oraz po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej.  

15. Z egzaminu z języka polskiego i matematyki możecie wyjść przed godziną 11.35 lub dopiero o 

godzinie wyznaczonej w harmonogramie za zgodą przewodniczącego. Z języka angielskiego 

przed godziną 10.45. PRZEZ OSTATNIE 15 MINUT TRWANIA EGZAMINU NIE WOLNO 

OPUSZCAĆ SALI EGZAMINACYJNEJ! 

16. Po opuszczeniu sali nie wolno gromadzić się na korytarzach, należy udać się wyznaczonym 

wyjściem wprost do domu.  

17. O przebiegu egzaminu dokładnie opowie Wam przewodniczący Zespołu Nadzorującego.  

18. Proszę Was, bądźcie odpowiedzialni, w przypadku stwierdzenia choć jednego przypadku 

zakażenia koronawirusem zostaniemy poddani kwarantannie i dalsza część egzaminu 

maturalnego odbędzie się w terminie dodatkowym w lipcu.  

Życzymy Wam tradycyjnie połamania piór i zdania egzaminu dojrzałości - Dyrekcja 

 


