
PROCEDURA POSTĘPOWANIA  

W DNIU EGZAMINU MATURALNEGO 

 

1. Maturzyści wchodzą do budynku szkoły o ściśle określonych godzinach (harmonogram 
obejmujący listy uczniów, sale, godzinę wejścia znajduje się przy wejściach do szkoły) przez 
wyznaczone wejście. 

2. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania ustaleń objętych harmonogramem. 

3. Niedozwolone jest swobodne poruszanie się na terenie szkoły. 

4. Wyznaczone wejścia:  
- wejście główne  
- wejście zewnętrzne od sali gimnastycznej  
- wejście tylne od boiska 

• po wejściu na teren szkoły oraz do budynku szkoły maturzyści zachowują odpowiedni 
dystans 1,5 m od kolejnej osoby 

• obowiązek zachowania 1,5 m odległości obowiązuje również na boiskach szkolnych w 
czasie oczekiwania na wejście do szkoły  

• maturzyści wchodzą do szkoły w ściśle określonej kolejności 
• maturzyści na terenie szkoły zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic, mogą 

je zdjąć po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej 
• szatnia główna szkoły będzie czynna tylko dla osób, które nie oddały kluczyków do 

szafek 
• przed każdą salą egzaminacyjną będą ustawione wieszaki, na których maturzyści 

będą mogli zostawić okrycia wierzchnie i rzeczy osobiste - rzeczy osobiste należy 
spakować do worka/torby/reklamówki (najlepiej, aby były one podpisane);  

• prosimy o nieprzynoszenie telefonów komórkowych  
• w przypadku wniesienia na teren szkoły telefonu, należy go bezwzględnie wyłączyć – 

sale egzaminacyjne będą w czasie trwania egzaminu otwarte i dzwoniące telefony 
będą zakłócać jego przebieg 

• zgodnie z wytycznymi Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Ministra 
Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia zaleca się nieprzynoszenie ze sobą, jeśli to 
tylko możliwe żadnych dodatkowych przedmiotów. 

• rzeczy w pozostawione na wieszakach będą pod nadzorem wyznaczonych osób, 
jednak szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich zniszczenie lub zagubienie. 

• ze względu na dużą liczbę zdających prosimy o sprawne i płynne przemieszczanie się 
oraz stosowanie się do zaleceń osób nadzorujących. 

5. Po zakończonym egzaminie zdający bezzwłocznie opuszcza budynek oraz teren szkoły, proszę 
unikać zbierania się w grupach 

  
 


