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INSTRUKCJA ORGANIZACJI EGZAMINÓW MATURALNCH W TERMINIE GŁÓWNYM  

Uwaga! Na egzaminy nie wnosimy  żadnych urządzeń komunikacyjnych. 

1. Zbiórka maturzystów kl. III  o godz.8
30

 dla egzaminów rozpoczynających się o 9
00

 i pozostali maturzyści. 

Przychodzimy punktualnie, w równych odstępach, nie grupami, bez osób towarzyszących. Harmonogram znajduje się 

na stronie www.slo2.pl/uczniowie i rodzice/matury. Obowiązuje strój szkolny: dziewczęta granatowa spódnica, biała 

bluzka, chłopcy garnitur i biała koszula z krawatem, buty ewentualnie adekwatne do koloru garnituru. Na terenie szkoły 

oprócz zdających, zespołu nadzorującego i pracowników do obsługi egzaminów maturalnych nie mogę przebywać 

rodzice, media, portale społecznościowe i inne osoby nie związane z egzaminem maturalnym. 

2. Przychodzimy zdrowi . Jeśli zachorujemy w dniu danego egzaminu, powinniśmy zgłosić się do lekarza. 

Zaświadczenie lekarskie i wniosek o egzamin w terminie dodatkowym będzie podstawą wyznaczenia egzamin                          

w miejscu wyznaczonym przez OKE Warszawa. 

3. Do momentu zajęcia miejsca w sali gimnastycznej przebywamy w maseczkach, zachowujemy bezpieczny dystans 

społeczny od pozostałych osób ok. 2 metrów. Maseczki obowiązują również członków zespołu nadzorującego                            

i nauczycieli przebywających do obsługi matur, pracowników administracji i obsługi. 

4. Dyżurny nauczyciel dezynfekuje ręce przy wejściu do budynku szkolnego. 

5. Dyżurny nauczyciel dokonuje przy wejściu do budynku pomiaru temperatury i zapisuje w rejestrze. 

6. Kierujemy się do sali gimnastycznej w celu wylosowania miejsca stolika  (członek zespołu nadzorującego                              

w obecności zdającego losuje miejsce stolika i zapisuje w wykazie zdających). 

7. Podpisujemy listę obecności w wykazie zdających własnym długopisem z czarnym atramentem. 

8. Wchodzimy do sali egzaminacyjnej i zajmujemy miejsce. 

9. Do momentu rozpoczęcia egzaminu cały czas przebywamy w maseczkach do czasu kiedy dyrektor szkoły nie wyda 

polecenia o zdjęciu maseczek.  

10. W sali na egzaminie z języka polskiego będą wyłożone słowniki ortograficzne i poprawnej polszczyzny. Przy 

słownikach będzie postawiony płyn do dezynfekcji rąk, przed użyciem słownika należy spryskać ręce.  

11. W sali na egzaminie z matematyki będą wyłożone tablice matematyczne, które zostały wcześniej zdezynfekowane. 

Uczeń może mieć przybory: kalkulator prosty, który dodaje, odejmuje, mnoży, dzieli oraz pierwiastkuje, linijkę, 

kątomierz, gumkę, ołówek i długopis z czarnym atramentem. 

12. Sala, stoliki uczniowskie krzesła będą dezynfekowane przed i po każdym egzaminie pisemnym. 

13. Przy każdym stoliku na podłodze w sali egzaminacyjnej będzie postawiona woda do korzystania w trakcie 

egzaminów. Butelki z wodą nie należy stawiać na ławce, gdyż nie zakręcona może zalać pracę maturalną. 

14. Po każdym egzaminie nie należy gromadzić się w budynku szkolnym lub przed nim, zachowujemy bezpieczny 

dystans społeczny. Kontaktujemy się przez własne komórki lub inne komunikatory. 

15. Przedmioty typu torebki, telefony komórkowe itp. przechowujemy w sali nr 2. Wychowawca klasy odpowiedzialny 

jest za zabezpieczenie przedmiotów. Telefony komórkowe winny być zabezpieczone w swoim plecaku, torebce lub                    

w worku foliowym przyniesionym z domu i podpisanym własnym nazwiskiem. Kancelaria nie odpowiada za rzeczy 

abiturientów. 

16. W trakcie egzaminów istnieje możliwość wychodzenia do toalety w towarzystwie nauczyciela po 2 godzinach pisania 

egzaminu. W wyjątkowych sytuacjach (zaświadczenie lekarskie) czas ten może ulec zmianie. Jeden uczeń może 

wychodzić z sali.  

17. Materiały i przybory na poszczególne egzaminy wg wykazu abituriencie powinni posiadać własne. Nie należy 

udostępniać innym osobom. 


