Instrukcja wejścia na egzamin maturalny 2020
I.

II.

Instrukcja na egzamin z j. polskiego i matematyki na poziomie podstawowym.
1. Będą otwarte dwa wejścia
− Wejście główne
− Wejście od strony basenu
2. Należy przestrzegać harmonogramu wejścia do szkoły
− Absolwenci 3A - wejście główne godz. 7.30
− Absolwenci 3B - wejście główne godz. 8.00
− Absolwenci 3C - wejście od strony basenu godz. 7.45
− Absolwenci 3D - wejście od strony basenu godz. 7.30
− Absolwenci 3E - wejście główne godz. 7.45
− Absolwenci z lat wcześniejszych - wejście od strony basenu godz. 8.00
3. Należy mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i okazać go przy wejściu
4. Wchodząc absolwenci zostaną poinformowani dokąd mają się udać (będą wyznaczone
sektory)
− Należy się udać w wyznaczone miejsce
− Należy przestrzegać zaleceń sanitarnych
− W wyznaczonym miejscu będzie można zostawić prywatne rzeczy, ważne: szkoła nie
bierze odpowiedzialności za pozostawione rzeczy (telefon zostaw w domu)
5. Członek komisji egzaminacyjnej przyjdzie po Was i poprowadzi Was do sali egzaminacyjnej
6. W sali egzaminacyjnej należy zająć wylosowane miejsce
7. Wszelkie przyrządy, z których możecie korzystać w trakcie egzaminu należy mieć ze sobą
(szkoła nie zapewnia długopisów, kalkulatorów, linijek itp.)
8. 15min. przed końcem egzaminu już nikt nie wychodzi.
Po egzaminie
1. Z języka polskiego absolwenci 3A, 3B i 3D odbierają świadectwa ukończenia szkoły w tym
samym miejscu w którym oczekiwali na egzamin.
2. Z matematyki absolwenci 3C i 3E odbierają świadectwa ukończenia szkoły w tym samym
miejscu w którym oczekiwali na egzamin.
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III.

IV.

Instrukcja na egzamin z j. angielskiego na poziomie podstawowym
1. Będą otwarte dwa wejścia
− Wejście na salę gimnastyczną od strony orlika
− Wejście na salę gimnastyczną od strony basenu
2. Należy przestrzegać harmonogramu wejścia do szkoły
− Absolwenci 3A - wejście od strony orlika godz. 8.00
− Absolwenci 3B - wejście od strony orlika godz. 8.30
− Absolwenci 3C - wejście od strony basenu godz. 8.15
− Absolwenci 3D - wejście od strony basenu godz. 8.00
− Absolwenci 3E - wejście od strony orlika godz. 8.15
− Absolwenci z lat wcześniejszych - wejście od strony basenu godz. 8.30
3. Należy mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i okazać go przy wejściu
4. Na sali gimnastycznej będzie można zostawić prywatne rzeczy, ważne: szkoła nie bierze
odpowiedzialności za pozostawione rzeczy (telefon zostaw w domu)
5. Absolwent z sali gimnastycznej udaje się bezpośrednio na salę, w której odbędzie się jego
egzamin.
6. Wszelkie przyrządy, z których możecie korzystać w trakcie egzaminu należy mieć ze sobą.
7. 15min. przed końcem egzaminu już nikt nie wychodzi.
Po egzaminie
1. Absolwent udaje się na salę gimnastyczną po pozostawione rzeczy (jeśli coś zostawił).
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V.

VI.

Instrukcja na egzamin z j. polskiego na poziomie rozszerzonym.
1. Będzie otwarte wejście główne
2. Należy przestrzegać harmonogramu wejścia do szkoły
− Absolwenci 3A - wejście godz. 13.15
− Pozostali absolwenci - wejście 13.30
3. Należy mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i okazać go przy wejściu
4. Wchodząc absolwenci zostaną poinformowani dokąd mają się udać (będą wyznaczone
sektory)
− Należy się udać w wyznaczone miejsce
− Należy przestrzegać zaleceń sanitarnych
− W wyznaczonym miejscu będzie można zostawić prywatne rzeczy, ważne: szkoła nie
bierze odpowiedzialności za pozostawione rzeczy (telefon zostaw w domu)
5. Członek komisji egzaminacyjnej przyjdzie po Was i poprowadzi Was do sali egzaminacyjnej
6. W sali egzaminacyjnej należy zająć wylosowane miejsce
7. Wszelkie przyrządy, z których możecie korzystać w trakcie egzaminu należy mieć ze sobą
(szkoła nie zapewnia długopisów, kalkulatorów, linijek itp.)
8. 15min. przed końcem egzaminu już nikt nie wychodzi.
Po egzaminie
1. Absolwent udaje się do sektora, w którym czekał na egzamin po pozostawione rzeczy (jeśli
coś zostawił).
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VII.

VIII.

Instrukcja na egzamin z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym
1. Będą otwarte dwa wejścia
− Wejście na salę gimnastyczną od strony orlika
− Wejście na salę gimnastyczną od strony basenu
2. Należy przestrzegać harmonogramu wejścia do szkoły
− Absolwenci 3A - wejście od strony basenu godz. 13.30
− Absolwenci 3B - wejście od strony orlika godz. 13.30
− Absolwenci 3C - wejście od strony basenu godz. 13.15
− Absolwenci 3D - wejście od strony orlika godz. 13.15
− Absolwenci 3E - wejście od strony orlika godz. 13.30
− Absolwenci z lat wcześniejszych - wejście od strony basenu godz. 13.30
3. Należy mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i okazać go przy wejściu
4. Na sali gimnastycznej będzie można zostawić prywatne rzeczy, ważne: szkoła nie bierze
odpowiedzialności za pozostawione rzeczy (telefon zostaw w domu)
5. Absolwent z sali gimnastycznej udaje się bezpośrednio na salę, w której odbędzie się jego
egzamin.
6. Wszelkie przyrządy, z których możecie korzystać w trakcie egzaminu należy mieć ze sobą.
7. 15min. przed końcem egzaminu już nikt nie wychodzi.
Po egzaminie
1. Absolwent udaje się na salę gimnastyczną po pozostawione rzeczy (jeśli coś zostawił).
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IX.

Instrukcja na egzaminy od 15 czerwca.
Będzie otwarte wejście główne
Na egzamin należy przyjść 30 min. przed egzaminem
Należy mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i okazać go przy wejściu
Wchodząc absolwenci zostaną poinformowani dokąd mają się udać (będą wyznaczone
sektory)
− Należy się udać w wyznaczone miejsce
− Należy przestrzegać zaleceń sanitarnych
− W wyznaczonym miejscu będzie można zostawić prywatne rzeczy, ważne: szkoła nie
bierze odpowiedzialności za pozostawione rzeczy (telefon zostaw w domu)
5. Następnie należy udać się do sali egzaminacyjnej
6. W sali egzaminacyjnej należy zająć wylosowane miejsce
7. Wszelkie przyrządy, z których możecie korzystać w trakcie egzaminu należy mieć ze sobą
(szkoła nie zapewnia długopisów, kalkulatorów, linijek itp.)
8. 15min. przed końcem egzaminu już nikt nie wychodzi.
Po egzaminie
1. Absolwent udaje się do sektora, w którym czekał na egzamin po pozostawione rzeczy (jeśli
coś zostawił).
1.
2.
3.
4.

X.
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Wytyczne z ministerstwa dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r.
egzaminów.

