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III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu 

         

 

Procedury dla maturzystów III LO w Poznaniu 

podczas egzaminów maturalnych w 2020r. 

 
1. Kto może przyjść na egzamin? 

 Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

 Zdający 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. 

 Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły rodziców/prawnych opiekunów 

uczniów, osób towarzyszących. 

 Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie 

przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie boiska szkolnego, 

zachowując odległość min. 2m od innych,  na rozpoczęcie kolejnego egzaminu 

danego dnia. 

2. Zasady korzystania z przyborów podczas egzaminów 

 Zdający NIE WNOSZĄ na teren szkoły zbędnych rzeczy w tym książek, 

telefonów komórkowych, maskotek, plecaków, toreb. 

 W szczególnym przypadku konieczności pozostawienia rzeczy osobistych dla 

poszczególnych sal będą wskazane miejsca, gdzie zdający w przezroczystych 

foliowych workach będą mogli pozostawić swoje rzeczy osobiste. 

Ze względu na rygor sanitarny, nie ma możliwości korzystania z szatni szkolnej, 

pozostawione rzeczy nie będą również gromadzone w sekretariacie czy na 

portierni.   

 Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych:  

długopisu z czarnym wkładem, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Szkoła 

przygotuje kalkulatory rezerwowe dla zdających, które będą podlegały 

kwarantannie lub dezynfekcji.  

 Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

 Zdający jest zobowiązany przed i po skorzystaniu ze słownika, dostępnego dla 

grupy zdających, bezwzględnie zdezynfekować ręce. Płyn dezynfekcyjny 

będzie dostępny w sali egzaminacyjnej. 

 Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę 

z wodą, nie większą niż 0,5l, którą zdający stawia podczas egzaminu na 

podłodze przy nodze stolika. 

 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. 
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3. Środki ochrony osobistej zdających 

 Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

 Do szkoły uczniowie wchodzą, korzystając z 3 różnych wejść, w zależności od 

sali, w której będą zdawać egzamin. 

 

 

Wejście do budynku Sala egzaminacyjna 

Wejście do sali gimnastycznej poprzez 

łącznik 

sala gimnastyczna (sala nr 17) 

Wejście przez boisko do skrzydła 

bocznego szkoły 

sale: 

12, 15, 16, 

108, 109, 110, 207, 208, 209, 212 

Wejście główne od. ul. Strzeleckiej 1, 7, 8, aula (17), 201a, 201b 

 

 

Listy zdających, ze wskazaniem sal, będą sukcesywnie przesłane tegorocznym 

absolwentom przez dziennik MOBI najpóźniej 2 dni przed danym 

egzaminem. 

Absolwenci lat poprzednich informację o sali, w której będą przystępować do 

egzaminu, uzyskają w holu budynku, wejście od ul. Strzeleckiej. 

 Zdający zgłaszają się na egzamin maturalny w dniu egzaminu najpóźniej godzinę 

przed rozpoczęciem egzaminu, czyli o godz. 8.00 lub o godz. 13.00. 

 Po wejściu do budynku zdający jest zobowiązany do skorzystania z płynu do 

dezynfekcji rąk. 

 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 najmniej 1,5-metrowego odstępu).  

 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) korzysta ze słownika dostępnego dla zdających, 

4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

 Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie 

egzaminu, nawet  po zajęciu miejsca przy stoliku.  

 Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa 

maseczką, mogą nosić przyłbicę. 
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4. Dodatkowe procedury organizacyjne 

 Zdający chorujący na alergię  albo inne schorzenie, którego objawami mogą być 

kaszel, katar lub łzawienie bezwzględnie muszą w terminie do środy 3 czerwca 

poinformować, za pośrednictwem wychowawcy, a absolwenci z lat poprzednich 

poprzez sekretariat Przewodniczącego Szkolnego Zespołu maturalnego o takim 

fakcie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie 

interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów 

„niepokojących” w związku z panującą pandemią Covid-19. 

 Zdający egzamin wchodzą do sali egzaminacyjnej zgodnie z listą ogłoszoną w 

harmonogramie. W przypadku, gdy  zdający nie zgłosi się na czas na egzamin, do 

sali wchodzi kolejny zdający zgodnie z listą.  

 Przed wejściem do sali egzaminacyjnej należy zachować odstęp między zdającymi 

minimum 1,5m. 

 Każdy zdający przed wejściem do sali egzaminacyjnej potwierdza swoją obecność 

podpisem, korzystając  własnego długopisu z czarnym wkładem. 

 Numery stolików, przy których będą siedzieć zdający, losują członkowie zespołu 

nadzorującego w obecności zdającego.  

 Przed pierwszym egzaminem zdający otrzymają kartki z paskami kodowymi 

niezbędnymi do zakodowania arkuszy egzaminacyjnych. Paski kodowe zdający 

obowiązkowo wraz z dowodem osobistym przynosi na każdy egzamin. 

 Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z 

arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas 

zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem 

egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) 

zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

 Podczas pakowania arkuszy egzaminacyjnych z danej sali  obecny jest 

przedstawiciel zdających, zachowując bezpieczną odległość i środki ochrony 

osobistej. W protokole zdający dokonuje podpisu własnym długopisem. 

 Po zakończeniu egzaminu zdający pojedynczo z zachowaniem odstępu opuszczają 

budynek szkoły. 

 Nie należy się gromadzić na terenie szkoły, aby omówić egzamin. Wrażeniami 

po egzaminie można się podzielić między sobą z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie. 

 

 

 


