
KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW W DOBIE PANDEMII 

 Egzaminy maturalne rozpoczynają się 08.06.2020 r. na sali gimnastycznej  

Publicznej Katolickiej SP przy ul. Ottona 1A 

 Do egzaminu mogą przystąpid WYŁĄCZNIE osoby zdrowe! 

 Obowiązuje strój szkolny galowy! 

 Uczniowie będą wchodzid w grupach po 10 os. (wg listy). Rozpoczynamy 

wpuszczanie do budynku sali gimnastycznej od g. 7:50. 

 Proszę o przychodzenie na wyznaczoną godzinę! 

Przebieg procesu przygotowania do egzaminu oraz wskazówki do zachowania się 

w strefie egzaminacyjnej. 

1. Przyjście na salę KONIECZNIE w maseczce i jednorazowych rękawiczkach 

o wyznaczonej godzinie. 

2. Ustawienie się w wyznaczonym miejscu, w bezpiecznej odległości 1,5 m 

od koleżanki/kolegi. 

3. Zdezynfekowanie rąk przy wejściu do budynku. 

4. Pobranie jednorazowego worka na spakowanie rzeczy osobistych, których 

nie wolno wnosid na salę egzaminacyjną i oznaczenie worka naklejką z imieniem 

i nazwiskiem zdającego. 

5. Pozostawienie worka w szatni do zakooczenia egzaminu. 

6. Podejście do komisji, odebranie kodów, złożenie podpisu i wylosowanie numerka 

stolika. 

7. Zajęcie miejsca przy stoliku i pozostanie na wyznaczonym miejscu do czasu 

rozpoczęcia egzaminu. 

8. Po wyraźnym komunikacie przewodniczącego komisji, ściągnięcie maseczki 

i rękawiczek jednorazowych przed rozpoczęciem egzaminu (zwinięte rękawiczki  

pozostawiamy na podłodze, przy nodze swojego stolika). 

9. W przypadku wyjścia do toalety podczas egzaminu zakładamy maseczki, a wracając 

na salę egzaminacyjną dezynfekujemy ręce. 

10.  Przy każdorazowym kontakcie z nauczycielem zakładamy maseczkę. 

11. Przy korzystaniu ze słowników zakładamy maseczkę i dezynfekujemy ręce przed 

i po skorzystaniu. 

12.Po zakooczonym egzaminie zakładamy maseczkę i po otrzymaniu zgody 

opuszczamy salę egzaminacyjną, zabieramy worek z szatni zachowując bezpieczną 

odległośd 1,5 m od innych osób. Po wyjściu z Sali wyrzucamy worek do kosza. 



WAŻNE uwagi: 

 Na salę wnosimy swoje długopisy, kalkulatory proste, wodę. Szkoła zapewnia 

tablice matematyczne oraz tablice biol. – chem. – fiz., a także słowniki na egzamin 

z j. polskiego. 

 Szkoła nie zapewnia ze względu na epidemię żadnego jedzenia. 

 Dla osób, które pozostają na II cz. egzaminów, będzie wyznaczone miejsce, gdzie 

będzie można spożyd swój własny posiłek i wypid wodę. 

 W czasie przerwy nie wolno przebywad na terenie Sali gimnastycznej, która będzie 

w tym czasie dezynfekowana i wietrzona. 


