Informacja dla maturzystów ZST 2021
matura próbna
17 – 19 marca 2021 r.
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.
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. [*]Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
1.4. [*][!]Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym
książek, telefonów komórkowych, maskotek.
1.5. [*][!]Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów
piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać
przyborów od innych zdających.
1.6. [*]Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę
z wodą.
Środki bezpieczeństwa osobistego
2.1. [*]Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos maseczą.
2.2. [*]Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem
(maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na
terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez
zdających. 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
najmniej1,5-metrowego odstępu).
2.3. [*][!]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, aby odpowiedzieć na zadane przez niego
pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
2.4. [*]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).

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń
3.1.

[*][!]W przypadku egzaminu z j. polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie
przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza
dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału, z którego
może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem
dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z
niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego.
Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

4.1. [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą
egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
4.2. [*]W przypadku EM, zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie,
podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

Przypominamy:
1. Każdy zdający musi mieć ze sobą własny dowód osobisty.
2. Każdy przychodzący na maturę powinien mieć długopis (lub pióro)
z czarnym tuszem (atramentem) (warto mieć zapasowy)
3. Na egzamin z matematyki należy sobie przynieść linijkę, cyrkiel
i kalkulator prosty. Szkoła nie zapewnia żadnych tego typu przyborów.
Słowniki i tablice z wybranymi wzorami na matematykę
zabezpiecza szkoła.
4. Kalkulator prosty to taki, który umożliwia wykonywanie tylko
dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie
procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.
5. W tygodniu 8 – 12 marca 2021 r. każdy maturzysta powinien
otrzymać informację na temat miejsca zdawania egzaminu
maturalnego w pomieszczeniach naszej szkoły. Gdyby taka
informacja do kogoś nie dotarła proszę pilnie kontaktować się ze
swoimi wychowawcami.
6. Do sali gimnastycznej zdający wchodzą wejściem od strony
parkingu.
7. Wszystkie osoby z Kleksa, sali 65 i sal w segmencie C wchodzą do
szkoły bramką od strony segmentu C.
8. Wpuszczanie do sal rozpocznie się każdego dnia o godzinie 11:30

