Przewodnik dla maturzysty w roku 2021 w związku ze specjalnymi środkami bezpieczeństwa

Pamiętaj, do egzaminu może przystąpić osoba zdrowa, bez objawów choroby zakaźnej.
Przed, po i w trakcie trwania egzaminu stosuj się do poleceń członków komisji egzaminacyjnej.

Przed egzaminem:
1. Przyjdź do szkoły na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu, czyli o 8 rano.
2. Po szkole przemieszczaj się w założonej maseczce, przyłbicy lub materiale zakrywającym usta
i nos.
3. Zabierz ze sobą: maseczkę lub przyłbicę lub materiał zakrywający usta i nos, czarny długopis
(oraz linijkę, cyrkiel, ołówek, kalkulator - matematyka) oraz dowód osobisty.
4. Pamiętaj, aby przed szkołą i w szkole zachować dystans min 1,5 m odległości od drugiej
osoby.
5. Do szkoły i szatni będą zapraszane 3 osoby
6. W szatni w worku zostaw wszystkie swoje osobiste rzeczy, postaraj się zabrać ich jak najmniej
do szkoły
7. Później udaj się na salę egzaminacyjną (sala gimnastyczna, the Rock, 101 lub 102- więcej
informacji na kartce z haromonogramem matur) i przed wejściem na pierwszy egzamin
pobierz kody egzaminacyjne.
Ważne! Pilnuj kodów – będą potrzebne na kolejnych egzaminach (tylko Ty masz do nich
dostęp)
8. Na egzamin zabierz swoją wodę

W trakcie egzaminu:
1. Korzystaj ze szkolnych wzorów, tablic matematycznych i słowników udostępnianych przez
komisję, przed każdym użyciem zdezynfekuj ręce.
2. W trakcie egzaminu nie musisz mieć założonej maseczki, podczas rozmowy z członkiem
komisji załóż maseczkę.
3. Na chwilę możesz opuścić salę egzaminacyjną, jeśli się gorzej poczujesz lub potrzebujesz
skorzystać z toalety – czas egzaminu nie wydłuża się wtedy.

4. Możesz opuścić salę egzaminacyjną wcześniej, ale nie wcześniej niż 1 godzina po rozpączeciu
egzaminu oraz tylko na 15 minut przed końcem egzaminu. Jeśli skończysz 10 minut przed
wyznaczonym czasem będziesz musiał poczekać do końca egzaminu.
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej”
formule obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020, cz. 9.2. pkt. 16, str. 68:
„ Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem)
najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.
W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył
pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.”
5. Osoby posiadające orzeczenia o dyskalkulii, dysgrafii i inne orzeczenia przenoszą wszystkie
odpowiedzi na kartę egzaminacyjną.
Po egzaminie:
1. Odbierz wyniki egzaminu 5 lipca 2021 roku w szkole po godz. 10.00 lub podejdź do dyrektora
szkoły po login i hasło do systemu SIOEO( wyniki w zakładce ZIU).

Zwolnienie zdrowotne z egzaminu maturalnego powinno być dostarczone do szkoły w dniu
zdawania egzaminu i wystawione tylko z wyraźnie opisaną ważną przyczyną.

