Informacja dla zdających Maturzystów
- w szkole pojawiacie się o godz. 8.20 – 8.30
- wchodzicie wejściem głównym, pojedynczo, macie zasłonięte usta i nos maseczką,
dezynfekujecie ręce, kierujecie się zachowując dystans społeczny (2 metry) do
wyznaczonej sali, w której będziecie mogli pozostawić wierzchnie okrycie, torebkę,
śniadanie itp.
- ok. 8.40 jeden z członków komisji nadzorującej losuje nr stolika, przy którym będzie
siedział zdający
- obowiązuje zakaz wnoszenia i korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych
- wnosicie tylko te przybory, które są wymienione w komunikacie ( kalkulatory będą
szkolne)
- można posiadać małą butelkę wody, należy postawić ją na podłodze przy nodze stolika
- wchodzicie do sali pojedynczo, okazujecie dokument ze zdjęciem, siadacie przy
wylosowanym stoliku, wciąż macie założoną maseczkę
- przewodniczący zespołu nadzorującego wraz z przedstawicielem zdających odbiera
materiały od przewodniczącej zespołu egzaminacyjnego
- członkowie zespołu mogą odpowiadać na pytania związane wyłącznie z kodowaniem
arkusza i instrukcją dla zdającego
- po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych macie obowiązek przeczytania instrukcji,
sprawdzenie kompletności arkusza, czy dostaliście na matematyce Wybrane wzory
matematyczne, sprawdzacie poprawność pesel na naklejkach z OKE, kodujecie arkusz
- wpisujecie swój nr pesel i kod na pierwszej stronie i na karcie odpowiedzi
- członkowie zespołu sprawdzają, czy poprawnie wpisaliście pesel, czy wkleiliście
naklejki
- zdejmujecie maseczki i zaczynacie pracę z arkuszem, maseczki zdejmuje również
komisja
- na tablicy zostaje wpisana godzina rozpoczęcia i zakończenia danej części egzaminu
- jeżeli będziecie chcieli wyjść do toalety, lub podejść do słownika, lub jeżeli
podniesieniem ręki poprosicie o podejście do Was członka komisji – zakładacie
maseczkę i członek komisji również ją zakłada
- na 10 minut przed upływem czasu, przewodniczący informuje zdających o pozostałym
czasie
- zdający, który skończył pracę – podnosi rękę, zamyka arkusz, odkłada na brzeg stolika,
zakłada maseczkę. Przewodniczący lub członek sprawdza kompletność materiałów
- zdający może opuścić salę najpóźniej na 15 minut przed wyznaczonym czasem
- w ciągu ostatnich 15 minut zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej
- jeden ze zdających powinien pozostać w sali do momentu zakończenia pakowania
materiałów egzaminacyjnych
- wstając od stolika zdający zakłada maseczkę, może skorzystać z wyznaczonej toalety,
nie przemieszcza się po szkole, wychodzi z budynku, zachowuje dystans społeczny w
stosunku do swoich koleżanek i kolegów
Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub
pióro)
z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań
(odpowiedzi).
Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się
rysunków ołówkiem.
Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.
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