INFORMACJA DLA ABSOLWENTA SZKOŁY PRZED EGZAMINEM
MATURALNYM Z ZACHOWANIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną. Osoba z objawami sugerującymi zakażenie
koronawirusem może nie zostać wpuszczona na teren budynku szkoły.
2. Zdający nie może przyjść 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.
3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
telefonów komórkowych, maskotek. Jeżeli zdający będzie miał ze sobą np. telefon
komórkowy, klucze nie może tych rzeczy nigdzie zostawić bez zabezpieczenia
przed zakażeniem. Prywatne rzeczy zdającego zostaną włożone do foliowego
opakowania i złożone we wskazanym przez dyrektora miejscu.
4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.
Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę
z wodą.
6. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem
(maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa
maseczką). 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 poprosić
zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości
(konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
8. 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 (po uprzednim uzyskaniu
zgody przewodniczącego lub członka zespołu nadzorującego przebieg egzaminu
maturalnego):

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na ewentualne zapytanie,
b) wychodzi do toalety,
c) podchodzi do stolika z przygotowanymi materiałami pomocniczymi
dla zdających (np. słowniki),
d) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali
egzaminacyjnej.
9. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką,
mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy (o tym
fakcie muszą poinformować dyrektora szkoły najpóźniej do 29.05.2020r.),
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.
10. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między
poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu
na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli
to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
11. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie
przez grupę zdających z np. jednego słownika, zdający obowiązkowo dezynfekują
ręce zarówno przed, jak i po skorzystaniu z danego materiału egzaminacyjnego
wykorzystując do tego celu przygotowany płyn dezynfekujący.

W DNIU EGAZMINU
1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
2. Zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej zgodnie z ustalonym i podanym wcześniej
harmonogramem oraz wskazanym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego
wejściem.

Uprasza się zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą
z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie,
a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

