Procedura określająca organizację ruchu abiturientów podczas matury 2020

W dniach 8-10 czerwca, na egzaminy z języka polskiego PP, matematyki PP oraz
języka angielskiego PP i PR zdający egzamin maturalny wchodzą do szkoły
wyznaczonymi przez dyrektora Liceum wejściami. Każda klasa ma wyznaczone
osobne wejście i salę depozytową, w której zdający powinien złożyć wszystkie
przedmioty, których nie wolno wnieść do sali egzaminacyjnej.

Na egzamin należy przynieść:
dowód osobisty
własne długopisy i inne dozwolone przybory, np. kalkulator (nie ma możliwości
pożyczenia ich od kolegów lub członków zespołów nadzorujących)
można wnieść małą butelkę wody.

Wejście do szkoły w dniach:
8 maja 2020 od godziny 8.00
9 maja 2020 od godziny 8.00
10 maja od godziny 8.00
10 maja od godziny 13.00
KLASA

WEJŚCIE

DEPOZYT

3A

od strony dziedzińca

sala nr 6, niski parter

3B

przez szatnię

sala gimnastyczna

3C

przez boczną klatkę schodową

aula

3D

od strony rzeki

sala nr 15, niski parter

+
absolwenci z
poprzednich lat

1. 8, 9 i 10 czerwca 2020 r. o godz. 8.00 i 10 czerwca o godz. 14.00 (język
angielski PR) zdający ustawiają się w kolejce, w bezpiecznej odległości, co 2
metry, po 5 osób z klasy co 5 minut:
godz.8.00 nr 1-5,

(godz. 13.00, PR: nr 1-5)

godz. 8.05 nr 6-10,

(godz. 13.05, PR: nr 6-10)

godz. 8.10 nr11-15,

(godz. 13.10, PR: nr11-15)

godz. 8.15 nr 16-20, (godz. 13.15, PR: nr 16-20)
godz. 8.20 nr 21-25,

(godz. 13.20, PR: nr 21-25)

godz. 8.25 nr 26-30,

(godz. 13.25, PR: nr 26-30)

godz. 8:30 nr 31-35 i absolwenci z poprzednich lat);
(godz. 13.30, PR: nr 31-35 i absolwenci z poprzednich lat)

2. Przy każdym wejściu dyżuruje wyznaczony nauczyciel, który dba o
zachowanie bezpiecznej odległości między zdającymi i zachowanie porządku
wchodzenia do szkoły o określonych godzinach.
3. Po wejściu do szkoły zdający w maseczkach i rękawiczkach dezynfekują

dłonie i kierują się bezpośrednio do wyznaczonych sal egzaminacyjnych (po
drodze korzystając z depozytu jeśli tego potrzebują). Są zobowiązani
zachować bezpieczny odstęp do innych zdających, członków zespołów
nadzorujących i pracowników szkoły.
4. 4 nauczycieli lub pracowników obsługi pilnuje porządku na korytarzach w

szkole: na niskim parterze, parterze, I piętrze i II piętrze

5. Przedmioty, których nie wolno wnieść do sali egzaminacyjnej, zdający

pozostawiają w przyniesionych przez siebie, podpisanych plastikowych
torebkach. W salach depozytowych dyżurują nauczyciele/pracownicy
obsługi, którzy po rozpoczęciu egzaminu zamykają sale na klucz.
6. Zdający wchodząc do sali egzaminacyjnej potwierdza swoją tożsamość

poprzez okazanie dowodu osobistego/paszportu i podpisuje wymagane
dokumenty własnym długopisem. Po wylosowaniu numeru stolika przez
członka zespołu nadzorującego, zdający zajmuje miejsce w sali
egzaminacyjnej.
7. Zdający siadają w ławkach i pozostają na miejscu oczekując na rozpoczęcie

egzaminu. Po zajęciu miejsca mogą zdjąć maseczki. Zdający mogą wyjść z
ławki i z sali pojedynczo tylko do toalety, co zgłaszają nauczycielowi
dyżurującemu na korytarzu i przy salach.

8.
Po zakończonym egzaminie zdający zobowiązani są do założenia
maseczki i
rękawiczek, odebrania z depozytu pozostawionych
przedmiotów,
niezwłocznego opuszczenia terenu szkoły i nie gromadzenia się
poza nią.
Godziny zgłoszenia się na pozostałe egzaminy:
język polski, poz. rozszerzony, 8 czerwca 2020, g. 14.00, wejście od g. 13.00,
matematyka, poz. rozszerzony,15 czerwca 2020, g. 9.00, wejście od g. 8.00
biologia, poz. rozszerzony, 16 czerwca 2020, g. 9.00, wejście od g. 8.00
WoS, poz. rozszerzony, 16 czerwca 2020, g. 14.00, wejście od g. 13.00
chemia, poz. rozszerzony, 17 czerwca 2020, g. 9.00, wejście od g. 8.00
informatyka, 17 czerwca 2020, g. 14.00, wejście od g. 13.30
język niemiecki, p. podstawowy, 18 czerwca 2020, g. 9.00, wejście od. g. 8.30
język niemiecki, p. rozszerzony, 18 czerwca 2020, g. 14.00, wejście od g.13.30
geografia, poz. rozszerzony, 19 czerwca 2020, g. 9.00, wejście od g. 8.00
język francuski, p. podstawowy, 23 czerwca 2020, g. 9.00, wejście od g. 8.30
język francuski, p. rozszerzony, 23 czerwca 2020, g. 14.00, wejście od g. 13.30
fizyka, poz. rozszerzony, 24 czerwca 2020, g. 9.00, wejście od 8.30
historia, poz. rozszerzony, 24 czerwca 2020, g. 14.00, wejście od g. 13.00
j. hiszpański, p. rozszerzony, 25 czerwca 2020, g. 14.00, wejście od g. 13.30
język rosyjski, p. podstawowy, 26 czerwca 2020, g. 9.00, wejście od g. 8.30
Na powyższe egzaminy należy zgłosić się o wyznaczonej godzinie. Zdający
ustawiają się w kolejce do wejścia od strony dziedzińca, zachowując
bezpieczny dystans (2 metry). W razie potrzeby zostanie uruchomione drugie
wejście, od strony szatni. Nauczyciel dyżurujący przy wejściu wyraża zgodę na
wejście każdej osoby w bezpiecznych odstępach czasu.

Po wejściu do szkoły zdający w maseczkach i
rękawiczkach dezynfekują dłonie i kierują się do sali
depozytowej (aula), a następnie do wyznaczonych sal
egzaminacyjnych.
Są
zobowiązani
zachować
bezpieczny odstęp do innych zdających, członków
zespołów nadzorujących i pracowników szkoły.

Nauczyciele i pracownicy obsługi pilnują porządku na korytarzach w szkole: na

niskim parterze, parterze, I piętrze i II piętrze

Przedmioty, których nie wolno wnieść do sali egzaminacyjnej, zdający
pozostawiają w przyniesionych przez siebie, podpisanych plastikowych
torebkach. W salach depozytowych dyżurują nauczyciele/pracownicy
obsługi, którzy po rozpoczęciu egzaminu zamykają sale na klucz.
Zdający wchodząc do sali egzaminacyjnej potwierdza swoją tożsamość
poprzez okazanie dowodu osobistego/paszportu i podpisuje wymagane
dokumenty własnym długopisem. Po wylosowaniu numeru stolika przez
członka zespołu nadzorującego, zdający zajmuje miejsce w sali
egzaminacyjnej.

Zdający siadają w ławkach i pozostają na miejscu oczekując na rozpoczęcie
egzaminu. Po zajęciu miejsca mogą zdjąć maseczki. Zdający mogą wyjść z
ławki i z sali pojedynczo tylko do toalety, co zgłaszają nauczycielowi
dyżurującemu na korytarzu i przy salach.

Po zakończonym egzaminie zdający zobowiązani są do założenia maseczki i
rękawiczek, odebrania z depozytu pozostawionych przedmiotów,
niezwłocznego opuszczenia terenu szkoły i nie gromadzenia się poza nią.

