INSTRUKCJA DLA UCZNIA
Przygotowanie do egzaminu – Matura 2020

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny
Inspektorat
Sanitarny
przygotowały
wytyczne
dotyczące
organizowania
i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: w tym egzaminu maturalnego w 2020r.

Wytyczne obowiązkowe.
Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, podkreślone zostały w szczególności kwestie
dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:
 obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej;
 konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy
zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;
 obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym
egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden
zdający;
 konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów
piśmienniczych, cyrkla ( szkoła przygotowuje linijki i kalkulatory dla zdających,
które po każdym użyciu będą zdezynfekowane )
 wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup
zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu
oraz po jego zakończeniu.

Harmonogram egzaminów
Przypomnijmy, że zgodnie z ogłoszonym harmonogramem egzaminy maturalne rozpoczną
się 8 czerwca. W naszej szkole ostatni egzamin odbędzie się 24 czerwca. W tym roku nie
będzie ustnych egzaminów maturalnych.
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Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu
egzaminów.
Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik
szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

teren

szkoły,

Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) zdający
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów
nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi,
którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu,
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości,
dezynfekcję,.
4 ) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości
zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania
egzaminu. Dotyczy to przedmiotów, do których przystępują największe grupy
zdających w szkole.
Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione,
w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów.
Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek. Zdający będą mieć na czas egzaminu do dyspozycji szafki szkolne
z kluczykiem. Po włożeniu do szafek swoich rzeczy, zdający zabiera ze sobą kluczyk. Po
egzaminie i zabraniu rzeczy, zdający pozostawia kluczyk w drzwiach szafki. Drzwi do szafki
zdający pozostawia otwarte, w celu dezynfekcji.
Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i cyrkla. Szkoła
zapewnienia w pierwszy dzień egzaminu długopisy z czarnym wkładem, które młodzież
zabiera ze sobą. Szkoła zapewnia również kalkulatory i linijki, które po użyciu zostaną
zdezynfekowane. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających
Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin zdający może przynieść własną butelkę z wodą
( 0,5 litra ).
Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść
przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić
budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego
dnia. Można oczekiwać na korytarzu szkolnym lub na boisku. Należy pamiętać, aby
zachować bezpieczną odległość: 1,5 i osłonić usta i nos maseczką.
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Środki bezpieczeństwa osobistego
Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie zdający z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jednolub 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. 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).
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:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety,
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy
i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, podczas poruszania się po sali
egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują
przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu
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 lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc .

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń
Przy wejściu do szkoły będzie znajdować się płyn do dezynfekcji rąk z którego należy
obligatoryjnie powinien korzystać .Dotyczy to wszystkich osób wchodzących na teren
szkoły.
Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.
W przypadku egzaminu z przedmiotów na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę
zdających z np. jednego słownika, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, będzie
ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym, którego osoba korzystająca musi użyć.
Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych oraz
w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich
odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego.
Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu
odpowiednich odstępów).
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Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu
Członkowie zespołu nadzorującego w maseczkach i rękawiczkach, w obecności jednego
przedstawiciela zdających, odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz
mają zakryte usta i nos.
Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną
przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
Zdający będą wpuszczani na teren szkoły różnymi wejściami, wg podziału na sale
egzaminacyjne. Zdający przed egzaminem otrzymają drogą mailową harmonogram wraz ze
wskazaniem o której godzinie zostanie wpuszczony do szkoły i którymi drzwiami do budynku
będzie wchodził. Szkoła uruchomi wszystkie wejścia od strony boiska.
Po egzaminie należy unikać spotkań w grupie (np. przy wejściu do szkoły, na boisku).
Zdający mogą podzielić się między sobą wrażeniami z wykorzystaniem mediów
społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.
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.
Dyrektor IV LO
mgr Hanna Mickiewicz-Kędziora

Gorzów Wlkp. 18 maja 2020r.
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