Procedura bezpieczeństwa
egzamin maturalny czerwiec 2020
1. Podczas egzaminu w szkole przebywać mogą wyłącznie : zdający , członkowie
zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy i inni pracownicy
odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję oraz, jeśli wystąpi
taka konieczność, pracownicy służb medycznych.
2. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż w/w, w tym
rodziców, przedstawicieli mediów.
3. Na egzamin zgłasza się tylko osoba zdrowa, bez podwyższonej temperatury ciała
oraz oznak przeziębienia czy choroby zakaźnej.
4. W egzaminie nie może uczestniczyć abiturient, który przebywa w domu z osobą objętą
kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
5. Abiturient wchodząc do budynku dezynfekuje ręce płynem z dozowników
umieszczonych tuż przy wejściach do szkoły.
6. Zdający bezwzględnie podporządkowują się nauczycielom i pracownikom szkoły,
którzy czuwają nad przestrzeganiem procedur bezpieczeństwa GIS.
7. W oczekiwaniu na wejście do sali egzaminacyjnej abiturienci nie mogą gromadzić się
przed budynkiem, w korytarzach czy bezpośrednio przed salą bez zachowania
odpowiedniego dystansu społecznego, co najmniej 1,5 m. W tym celu zostaną
ustalone odpowiednio różne wejścia do sal-miejsc egzaminacyjnych.
8. Oczekując na wejście do budynku wszyscy obowiązkowo zakrywają usta i nos
maseczką lub przyłbicą, dłonie jednorazowymi rękawiczkami. Zasady ochrony
osobistej obowiązują wszystkich również na terenie szkoły. Dopiero po wylosowaniu
i zajęciu miejsca

abiturient może (ale nie musi) zdjąć maseczkę, ale zakłada ją

ponownie w chwili, kiedy zbliża się do niego członek zespołu nadzorującego egzamin
lub kiedy kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym.
9. Podczas wpuszczania do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może
poprosić o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu identyfikacji abiturienta
z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 m.
10. Zdający nie wnosi na teren szkoły żadnych zbędnych przedmiotów, w tym telefonów

komórkowych, książek, maskotek. Jeśli mimo to abiturient wniesie takie
przedmioty, zostaną zdeponowane w odrębnym pomieszczeniu w przezroczystym
foliowym woreczku.
11. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się własnym
długopisem.
12. Podczas egzaminu każdy korzysta z własnych przyborów wymienionych
w Komunikacie dyrektora CKE przewidzianych na dany egzamin, np. linijki, cyrkla,
kalkulatora prostego, lupy.
13. Zdającym nie wolno pożyczać sobie przyborów lub wymieniać się artykułami
piśmienniczymi.
14. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Można mieć własną butelkę wody.
15. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między
sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia
dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
16. Jeśli zdający nie może z powodów zdrowotnych osłaniać twarzy, ma obowiązek
zgłosić taką informację dyrektorowi szkoły najpóźniej do 29 maja br. Dyrektor tę
informację niezwłocznie zgłasza dyrektorowi OKE w Warszawie w celu
przygotowania odrębnej Sali egzaminacyjnej.
17. Zdający

nie

wchodzą

do

sekretariatu

szkoły.

Wszelkie

informacje

o rozmieszczeniu w salach egzaminacyjnych i wejściach dla każdego zdającego
zostaną przekazane przy wejściu do budynku szkoły.
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