
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO 2020
w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisław Wyspiańskiego w Jeleniej Górze

1. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9:00 i o godz. 14:00.
2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę

zakaźną.
3. W egzaminie nie może uczestniczyć osoba objęta kwarantanną lub zamieszkująca z osobą przebywającą

na kwarantannie.
4. Każdy zdający musi posiadać dowód tożsamości, w przypadku oddelegowania na egzamin do innej

szkoły świadectwo ukończenia szkoły.
5. Na stronie www.cke.gov.pl dostępne są komunikaty:

 szczegółowy harmonogram egzaminu maturalnego – komunikat z dnia 20.05.2020 r.,
 dla zdających egzamin z informatyki.

6. Materiały pomocnicze i przybory na egzamin – komunikat na stronie www.cke.gov.pl:
 tablice matematyczne, biologiczne, słowniki ortograficzne i poprawnej polszczyzny oraz lupy –

zapewnia szkoła;
 czarny długopis, linijka „prosta”, kalkulator prosty, cyrkiel – zdający we własnym zakresie.

W związku z epidemią obowiązuje zakaz wymieniania się czy pożyczania przyborów
pomocniczych.

7. Słowniki ortograficzne i poprawnej polszczyzny będą umieszczone na osobnym stoliku. Zdający zgłasza
przez podniesienie ręki potrzebę skorzystania ze słownika. Po uzyskaniu zgody nauczyciela, zdający
zakrywa usta i nos i podchodzi do stolika ze słownikiem. Zdający ma obowiązek dezynfekcji rąk przed
i po skorzystaniu ze słownika.

8. W dniu egzaminu zdający wchodzą na teren szkoły zgodnie z wytycznymi:
 Zdający w sali gimnastycznej - bramą boczną od parkingu ul. Staszica
 Zdający w salach nr 02A,09A -  bramą główną, wejściem głównym szkoły ul. Cieplicka
 Zdający w salach nr 4B, 7B - bramą główną ul. Cieplicka wejściem do budynku B

9. Szczegółowy wykaz przydziału sal zdającym został przesłany zdającym.
10. W każdym dniu egzaminu zdający przychodzą do szkoły o godz. 8:00 i o godz. 13:00 i bezpośrednio

udają się do wyznaczonego wejścia do szkoły.
11. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co

najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
12. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby zdające egzamin oraz osoby bezpośrednio zaangażowane

w jego organizację z zakrytymi ustami i nosem.
13. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
14. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć

usta i nos, kiedy:
 podchodzi do niego nauczyciel,
 podchodzi do stolika ze słownikami,
 wychodzi do toalety,
 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

15. SZKOŁA NIE ZAPEWNIA WODY PITNEJ, zdający może przynieść własną wodę – butelka bez
etykiety, w trakcie egzaminu butelka stoi przy nodze stolika.

16. Będzie dostępna szatnia – przed każdym wejściem do szkoły. Proszę o nieprzynoszenie rzeczy
zbędnych – maskotek, telefonów komórkowych, notatek itp. oraz wartościowych.

17. Nie wolno opuszczać sali egzaminacyjnej do godz.10:00 i do 15:00 – potem zdający będą wypuszczani
pojedynczo. W ciągu ostatnich 15 minut egzaminu nie wolno już opuszczać sali.

18. Każdy zdający otrzyma wizytówkę i kartę z kodami przed pierwszym egzaminem. Uczeń ma obowiązek
przynieść kody i wizytówkę na każdy egzamin.

19. Wraz z kodami zdający otrzyma loginy i hasła do serwisu maturalnego OKE.
20. Obowiązuje nakaz opuszczenia terenu szkoły po zakończeniu egzaminu. Wyjątek stanowią zdający

oczekujący na sesję popołudniową, którzy nie mają możliwości powrotu do domu.
21. Zdający oczekujący na sesję popołudniową będą mogli zjeść posiłek przygotowany we własnym

zakresie w sali 010A. Ilość miejsc ograniczona ze względów bezpieczeństwa. W przypadku sprzyjającej
pogody zalecamy oczekiwanie na boisku szkolnym lub ławeczkach przy szkole.
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