Informacja dla zdających egzamin maturalny
4-21 maja 2021 r.
1. Aktualne informacje na temat organizacji egzaminu maturalnego są dostępne
i aktualizowane przed każdym egzaminem na stronie:

kochanowski.waw.pl
w zakładce MATURA 2021, w tym listy zdających na poszczególne egzaminy wraz
z salami.
Listy zdających będą również dostępne na tablicach przy wejściach do szkoły oraz
na drzwiach sal egzaminacyjnych.
2. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły,
obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie
egzaminu–bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
3. Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce–będzie można ją zdjąć wyłącznie
w sali egzaminacyjnej w trakcie pisania egzaminu.
4. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna
osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin,
jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama

jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem
sytuacji opisanej w pkt 5.
5. 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.
6. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem
sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
7. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
8. W szkole będzie funkcjonowała szatnia, w której w razie potrzeby można
pozostawić na czas egzaminu niezbędne przedmioty–plecak, torbę, kurtkę,
telefon itp.
9. Na egzamin należy przynieść:
▪ własne przybory piśmienniczych (czarny długopis, linijka, cyrkiel, kalkulator);
▪ butelkę wody- szkoła nie zapewnia wody pitnej;
10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką
jedno-lub wielorazową), przed szkołą należy bezwzględnie unikać gromadzenia
się w większych grupach.
11. 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. 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).

12.Do szkoły będzie można wejść następującymi wejściami w zależności od sali,
w której zdający ma wyznaczony egzamin:

sala egzaminacyjna
szatnia
wejście główne 110-119, sala gimnastyczna (SGD) sala nr 12
wejście patio

11-23, 120-125

sala nr 20

13.Po wejściu do szkoły kierujemy się do szatni, a następnie bezpośrednio
do wyznaczonej sali egzaminacyjnej i w miarę możliwości pozostajemy w niej
do końca egzaminu.
14. 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:
▪ podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby
odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
▪ wychodzi do toalety

15. 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 / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub
kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków
zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie
egzaminu w danej sali).
16. Na egzamin zdający przynoszą dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport
lub prawo jazdy)
17. Przed skorzystaniem ze wspólnego słownika, należy zdezynfekować ręce
przygotowanym do tego celu środkiem dezynfekującym;

18. Po zakończonym egzaminie zdający niezwłocznie opuszczają teren szkoły unikając

spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
19. Nieobecność na egzaminie zdający/opiekunowie zgłasza w dniu egzaminu-

telefonicznie do sekretariatu.
20.Wszystkie egzaminy rozpoczynają się punktualnie o godz. 9.00 lub 14.00.
(zgodnie z harmonogramem CKE)

