Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminu maturalnego VI 2020 r.
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach – Informacja dla zdających
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający nie może zgłosić się na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie
lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w
warunkach domowych.
3. Jeżeli zdający wykazuje objawy chorobowe będące następstwem alergii, zobowiązany jest
o tym telefonicznie poinformować Sekretariat szkoły w dniu roboczym poprzedzającym
termin egzaminu.
4. Zdający, w celu terminowego stawienia się na egzamin powinien uwzględnić wszystkie
niedogodności związane z ograniczeniami w komunikacji lokalnej.
5. Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos maseczką lub przyłbicą.
6. Zdający powinni unikać grupowania się przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną zanim
rozpocznie się egzamin oraz po jego zakończeniu.
7. Zdający, w celu unikania kontaktów w grupie, swoimi wrażeniami przed i po egzaminie
powinni dzielić się z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów,
telefonicznie.
8. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający oraz
inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich dotykać. Wyjątek
stanowią: egzaminy z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu,
podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD oraz sytuacje, w których sale
egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów. Niezależnie od tego, szkoła
zapewni regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.
9. Zdający będą wpuszczani:
a. przez pracowników obsługi, na teren szkoły bramą główną (jeżeli przydzieleni są do sal
egzaminacyjnych wejściem głównym) i furtką boczną (jeżeli przydzieleni są do sal
egzaminacyjnych wejściem bocznym),
b. przez przewodniczących zespołów nadzorujących, do poszczególnych sal
egzaminacyjnych (po zdezynfekowaniu dłoni płynem dezynfekcyjnym), tj.:
EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO PP
 WEJŚCIE GŁÓWNE (dla nauczycieli)
Godz. 08:00 – klasa IV c/klasa IV d – sala nr 36 – 15 zdających
Godz. 08:10 – klasa IV d/klasa IV ht – sala nr 34 – 15 zdających
Godz. 08:20 – klasa IV ht – sala nr 33 – 15 zdających
Godz. 08:30 – klasa IV ht/Absolwenci – sala nr 1 – 18 zdających
 WEJŚCIE BOCZNE (dla uczniów)
Godz. 08:00 – klasa IV a – sala nr 2 (zamiast s. 49) – 17 zdających
Godz. 08:10 – klasa IV a/klasa IV b – sala nr 30 (zamiast s. 53) – 15 zdających
Godz. 08:20 – klasa IV b – sala nr 51 – 15 zdających
Godz. 08:30 – klasa IV c – sala nr 37 – 15 zdających

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO PR
 WEJŚCIE GŁÓWNE (dla nauczycieli) – godz. 13:15
EGZAMIN Z MATEMATYKI PP
 WEJŚCIE GŁÓWNE (dla nauczycieli)
Godz. 07:50 – klasa IV c/klasa IV d – sala nr 36 – 15 zdających
Godz. 08:00 – klasa IV d/klasa IV ht – sala nr 34 – 15 zdających
Godz. 08:10 – klasa IV ht – sala nr 33 – 15 zdających
Godz. 08:20 – klasa IV ht/Absolwenci – sala nr 31 – 14 zdających
Godz. 08:30 – Absolwenci – sala nr 2 – 11 zdających
 WEJŚCIE BOCZNE (dla uczniów)
Godz. 08:00 – klasa IV a – sala nr 1 (zamiast s. 49) – 17 zdających
Godz. 08:10 – klasa IV a/klasa IV b – sala nr 30 (zamiast s. 53) – 15 zdających
Godz. 08:20 – klasa IV b – sala nr 51 – 15 zdających
Godz. 08:30 – klasa IV c – sala nr 37 – 15 zdających
 WEJŚCIE BEZPOŚREDNIO DO SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ BRAMĘ GŁÓWNĄ
Godz. 08:00 – Absolwenci – sala nr 3 (sala gimnastyczna) – 41 zdających

EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PP
 WEJŚCIE GŁÓWNE (dla nauczycieli)
Godz. 08:00 – klasa IV c/klasa IV d – sala nr 36 – 15 zdających
Godz. 08:10 – klasa IV d/klasa IV ht – sala nr 34 – 15 zdających
Godz. 08:20 – klasa IV ht – sala nr 33 – 15 zdających
Godz. 08:30 – klasa IV ht/Absolwenci – sala nr 1 – 18 zdających
 WEJŚCIE BOCZNE (dla uczniów)
Godz. 08:00 – klasa IV a – sala nr 2 (zamiast s. 49) – 15 zdających
Godz. 08:10 – klasa IV a/klasa IV b – sala nr 30 (zamiast s. 53) – 15 zdających
Godz. 08:20 – klasa IV b – sala nr 51 – 15 zdających
Godz. 08:30 – klasa IV c – sala nr 37 – 15 zdających
 WEJŚCIE BOCZNE OD STRONY BOISKA (PRZY BUFECIE)
Godz. 08: 15 – uczniowie z sal nr: 14, 15, 54
EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PR
 WEJŚCIE GŁÓWNE (dla nauczycieli)
Godz. 13:00 – klasa IV a – sala nr 37 – 15 zdających
Godz. 13:10 – klasa IV a/klasa IV b – sala nr 36 – 15 zdających
Godz. 13:20 – klasa IV b/klasa IV c – sala nr 34 – 15 zdających
 WEJŚCIE BOCZNE (dla uczniów)
Godz. 13:00 – klasa IV c/klasa IV d – sala nr 33 – 14 zdających
Godz. 13:10 – klasa IV ht – sala nr 31 – 15 zdających
Godz. 13:20 – klasa IV ht/Absolwenci – sala nr 1 – 11 zdających
Godz. 13:30 – klasa IV b – sala nr 15 – 1 zdający

EGZAMIN Z GEOGRAFII PR
 Godz. 08:00 – WEJŚCIE BEZPOŚREDNIO DO SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ BRAMĘ
GŁÓWNĄ
Na pozostałe egzaminy uczniowie są wpuszczani do szkoły WEJŚCIEM GŁÓWNYM przez
przewodniczącego ZN w danej sali, 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.
10. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek, itp.
11. Jeżeli zdający przyniesie ze sobą rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp., to jest
zobowiązany umieścić je w przyniesionym przez siebie worku foliowym z naklejoną przez
siebie kartką z imieniem i nazwiskiem oraz pozostawić worek w miejscu wskazanym przez
przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin w danej sali. Jeżeli w worku zostanie
zdeponowany telefon komórkowy należy pamiętać o jego wyłączeniu). Sugeruje się
zminimalizowanie ilości przynoszonych rzeczy osobistych.
12. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jednolub wielorazową lub przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów
zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). 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 najmniej 1,5-metrowego odstępu między
poszczególnymi osobami.
13. 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:
a. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
b. wychodzi do toalety lub do izolatorium,
c. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
14. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za
właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu wyznaczonego
dla siebie miejsca.
15. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie podpisując się w wykazie własnym
długopisem.
16. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla,
kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
17. W przypadku egzaminu z przedmiotu, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę
zdających z np. jednego słownika, zdający przed skorzystaniem z danego materiału
egzaminacyjnego zobowiązany jest do zdezynfekowania dłoni. Dozowniki z płynem
dezynfekcyjnym będą znajdować się w każdej sali egzaminacyjnej.
18. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, na którym jako sposób dostosowania
egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani

przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez
członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).
19. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem)
najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia egzaminu. W
ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył
pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej i oczekują
na wyjście w porządku określonym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
20. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
21. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej
niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść produkty przyniesione przez siebie.
22. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy
opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego
egzaminu danego dnia, z zachowaniem dystansu min. 1,5 metra. Miejsce oczekiwania
wskaże dyrektor szkoły.
23. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący lub członek zespołu
nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który
zapewnia odizolowanie zdającego w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu
(izolatorium) z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

