INFORMACJE DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU
MATURALNEGO W MAJU 2021 ROKU.
I Wytyczne dotyczące tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny
na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów
podczas egzaminów.
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający 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 objęta kwarantanną lub
izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 3
3. 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.
4. Rodzic/prawny opiekun, osoba towarzysząca nie może wejść ze słuchaczem
na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np.
w poruszaniu się.
5. Po

wejściu

do

budynku

szkolnego

oraz

przed

wejściem

na

salę

egzaminacyjną zdający musi zdezynfekować ręce korzystając z dozownika
z płynem odkażającym.
6. Po wejściu do budynku szkolnego zdający zostawia swoje rzeczy osobiste
w szatni. Zdający wpuszczani są do szkoły według harmonogramu podanego
w treści wiadomości mailowej przekazanej zdającym.
7. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych,
linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych
zdających.
9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną
butelkę z wodą(0,5 l)
10. Słuchacze, którzy przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, muszą

w czasie przerwy opuścić budynek szkoły.

II Wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa osobistego
1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos
(maseczką jedno- lub wielorazową).
2. Na teren szkoły mogą wejść 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
słuchaczy

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).
3. 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.

4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli
uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku
zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
(w

przypadku

członków

zespołu

nadzorującego

i innych

osób

zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
5. 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.
6. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać

ust i nosa, powinna zostać zgłoszona mailem dyrektorowi szkoły do dnia
28.04 2021 r. na adres: sekretariat@cku1.edu.pl
7. Zdający potwierdza swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie,
korzystając z własnego długopisu.
8. Żaden zdający nie może opuścić sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem
jednej godziny od czasu rozpoczęcia egzaminu wskazanego
w harmonogramie.
9. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między
poszczególnymi

zakresami

egzaminu,

ze

względu

na

konieczność

przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne –
znajdujących się w nich sprzętów.
10. Jeśli w trakcie egzaminu zdający źle się poczuje, zobowiązany jest
natychmiast poinformować o tym przewodniczącego zespołu nadzorującego
przebieg egzaminu w danej sali.
11. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają teren szkoły, wrażeniami po
egzaminie

dzielą

społecznościowych,

się

między

sobą

z wykorzystaniem

mediów

komunikatorów, telefonicznie. Prosimy o

unikanie

spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
12. Osoby z alergią wziewną

lub innymi schorzeniami, których objawami są

kaszel, katar lub łzawienie, zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu
najpóźniej do 28 kwietnia 2021 roku (zgłoszenie mailowe na adres:
sekretariat@cku1.edu.pl).
13. Hasła dostępu do wyników egzaminu maturalnego zostaną przekazane w dniu
4.05. 2021 r. wraz z kodami egzaminacyjnymi.
14. W tygodniu poprzedzającym egzamin na podane w deklaracjach maturalnych
adresy mailowe przesłane zostaną informacje dotyczące sal, w których
przeprowadzany będzie egzamin oraz godziny rozpoczęcia egzaminów.
15. Losowania miejsc dla zdających w części pisemnej egzaminu maturalnego

dokonuje członek komisji.

