Egzamin maturalny 2021 r. - procedury uczniowskie
Sekcja 1.
Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

1.1. [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny
pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W
przypadku chorób przewlekłych np. alergie, których objawy ( kichanie czy kaszel)
wzbudzałyby zaniepokojenie zespołu nadzorującego i maturzystów, zdający powinien
przedstawić najpóźniej w piątek tj. 30.04.2021 r. zaświadczenie od lekarza
potwierdzające takie schorzenie np. poprzez pocztę elektroniczną.

1.2. [*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu
egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta
kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba
zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie
przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin,
nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

1.4. [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z
wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
1.5. [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
telefonów komórkowych, maskotek.

1.6. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych,
linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych
zdających.

1.7. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z
wodą.

1.8. [*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść
przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w sali 4 i 5 aby
zapewnić bezpieczne warunki sanitarnoepidemiologiczne na terenie szkoły.
Sekcja 2.
Środki bezpieczeństwa osobistego
2.1. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal
egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
2.3. Zdający zostają wpuszczani na teren budynku szkoły poprzez 4 wejścia:
a. Wejście główne od ulicy Opolskiej
b. Wejście zewnętrzne na salę gimnastyczną
c. Wejście od archiwum szkolnego (najbliżej boiska)
d. Wejście od strony boiska szkolnego (bliżej szatni szkolnej)
2.4.

Zdający po wejściu na teren szkoły zostawiają wierzchnie okrycie w następujących
miejscach:
A. Szatnia na holu na I piętrze- zdający z sali 211,210,208,207,206,205
B. Szatnia szkolna- zdający z sali112,111,109,108,107
C. Szatnia przy sali gimnastycznej- zdający z sali gimnastycznej i sali13,12
D. Szatnia w sali 1- zdający z sali 101
E. Szatnia w sali 6 – zdający z sali 2,7,10
F. Szatnia w sali 4 – zdający z sali 202,200

2.5.

Wpuszczanie zdających na teren szkoły odbędzie się w dwóch turach:
a) egzamin w sesji porannej
 godz. 8.30 dla zdających rozpoczynających egzamin o godz. 9.00
 o godz. 9.00 dla zdających rozpoczynających egzamin o godz. 9.30
b) egzamin w sesji popołudniowej o godz. 13.30 dla zdających rozpoczynających
egzamin o godz. 14.00.

2.6.

Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą
egzaminacyjną

przed

rozpoczęciem

egzaminu

oraz

po

jego

zakończeniu.

W tym celu wprowadzony zostaje następujący grafik wchodzenia na teren szkoły:
Egzaminy w sesji porannej w dniu 4-5.05.2021 r. (język polski i matematyka PP, PR)
1) Wejście główne od ulicy Opolskiej:
a) godz. 8.30 zdający z sali 205,207,211,12
b) godz.9.00 zdający z sali 208,206,10
2) Wejście zewnętrzne na salę gimnastyczną:
a) godz. 8.30 zdający z sali 13 i sali gimnastycznej
3) Wejście od archiwum szkolnego (najbliżej boiska):
a) godz.8.30 zdający z sali 101,200
b) godz. 9.00 zdający z sali 202,7,2
4) Wejście od strony boiska szkolnego (bliżej szatni szkolnej):
a) godz. 8.30 zdający z sali 112,109,107
b) godz.9.00 zdający z sali 111,108
Egzaminy w sesji porannej w dniu 6-7.05.2021 r. (język angielski – PP, PR)
1) Wejście główne od ulicy Opolskiej:
a) godz. 8.30 zdający z sali 205,206,207
b) godz.9.00 zdający z sali 108,107
2) Wejście zewnętrzne na salę gimnastyczną:
a) godz. 8.30 zdający z sali 13,12 i sali gimnastycznej
3) Wejście od archiwum szkolnego (najbliżej boiska):
a) godz.8.30 zdający z sali 200,202
b) godz. 9.00 zdający z sali 101,10,7

4) Wejście od strony boiska szkolnego (bliżej szatni szkolnej):
a) godz. 8.30 zdający z sali 208,211
b) godz. 9.00 zdający z sali 112,111,109
Egzaminy w sesji popołudniowej
Szczegółowy wykaz będzie zamieszczony na stronie internetowej szkoły (www.sempa.pl) w
dniu poprzedzającym egzamin.
Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo dokonania korekty co najmniej jednodniowym
wcześniejszym powiadomieniu zdających.
2.7.

Zdający po wejściu do szkoły jest obowiązany zdezynfekować ręce, pozostawić
wierzchnie okrycie w miejscu do tego wyznaczonym i sprawnie przemieścić się do
sali egzaminacyjnej zachowując bezpieczne odległości od pozostałych zdających.

2.8.

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).
2.9.

[*] [!] 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
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.10.

[*] 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 (w
przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w
przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

2.11.

Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych
zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej,
trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu
zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia,
przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do
egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej (po wcześniejszym zawiadomieniu
dyrektora szkoły, nie później niż 27 kwietnia). W takiej sytuacji minimalny odstęp,
jaki musi być zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającym i członkiem
zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

2.12.

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.
2.13.

Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między
poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na
konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne –
znajdujących się w nich sprzętów.

Sekcja 4.
Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu
3.1. [!] Zdający zobligowany jest przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa, w tym
przede wszystkim:
1) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi
2) obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z
nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po
zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także
przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy
zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
4) obowiązek dezynfekować ręce przed skorzystaniem ze słownika na egzaminie z
języka polskiego
5) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających przed i
po zakończonym egzaminie.

3.2. [*] Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie okazując dokument tożsamości
i podpisując się na wykazie zdających w danej sali - korzystają z własnego długopisu.
Miejsce na sali egzaminacyjnej losuje przewodniczący Zespołu Nadzorującego w
obecności zdającego.
3.3. W przypadku potrzeby korzystania z toalety zdający nie opuszczają piętra szkolnego i
korzystają z toalet na piętrach szkolnych. Na drzwiach toalety będą znajdowały się
informacje , które kabiny będą przeznaczone dla kobiet a które dla mężczyzn.
3.4. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy
choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego
informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (poprzez nauczyciela
dyżurującego na korytarzu) który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby
przejawiającej objawy choroby w sali nr 104 z zapewnieniem minimum 2 m
odległości od innych osób. Wzywana jest pielęgniarka szkolna.
3.5.

W przypadku maturzysty pełnoletniego lub nauczyciela w razie pogarszania się
stanu zdrowia wzywane jest pogotowie ratunkowe.

3.6.

W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa
medycznego, pełnoletni zdający lub nauczyciel powinien udać się do domu
transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

