Procedury dotyczące organizacji egzaminu maturalnego
w ZSPS i VIII LO w Toruniu
maj 2021r.
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie absolwent zdrowy, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo jeżeli zdający
sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic, prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły.
4. Zdający nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym
książek, telefonów komórkowych, innych urządzeń telekomunikacyjnych
i maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów
piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, szkoła nie zapewnia tych
przyborów. Zdający nie może pożyczać przyborów od innych zdających.
6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną
butelkę z wodą.
7. 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.
8. Zdający, który przystępuje do dwóch egzaminów jednego dnia, może w
czasie przerwy opuścić budynek szkoły.
9. Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, zdający
zachowuje odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 metra) oraz ma zakryte
usta i nos.
10.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem
(maseczką jedno-lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na
terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc
przez zdających. Zdający może zostać poproszony o chwilowe odsłonięcie
twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości.
11.Zdający jest zobowiązany zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsc
w sali. Po zajęciu miejsca w sali zdający ma obowiązek ponownie zakryć
usta i nos, kiedy:

a. podchodzi do niego nauczyciel
b. wychodzi do toalety
c. kończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali egzaminacyjnej
12.Zdający, jeżeli uzna to za właściwe- może mieć zakryte usta i nos w
trakcie egzaminu.
13.Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu
całościowych zaburzeń rozwoju, zaawansowanych schorzeń
neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia mogą przystąpić do
egzaminu w odrębnej sali.
14.Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać
ust i nosa musi zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na
tydzień przed terminem przystąpienia do egzaminu.
15.W przypadku egzaminu z języka polskiego zdający może skorzystać ze
słownika po wcześniejszym skorzystaniu z płynu dezynfekującego.
16.Zdający może swoje rzeczy osobiste zostawić w szatni, zachowując
wszystkie bezpieczne procedury. W sali nr 11 będą przygotowane foliowe
worki, w których będzie można zostawić swoje osobiste rzeczy pod
nadzorem pracownika szkoły, sala podczas egzaminu będzie zamknięta.
17.Obowiązujące zasady bezpieczeństwa dla zdającego:
a. zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi
b. obowiązek zakrywania ust i nosa
c. niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu
d. przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania
należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
e. zachowanie odpowiedniego dystansu od innych zdających po
zakończonym egzaminie
18.Zdający nie może tworzyć grup przed szkołą przed rozpoczęciem i po
zakończeniu egzaminu.
19.Zdający będą wpuszczani do szkoły dwoma wejściami.
Klasy A, B, C, środkowym wejściem od strony internatu męskiego,
klasy D, E, M, T i absolwenci z poprzednich lat wejściem od strony
boiska z zachowaniem odstępów co najmniej 1,5 metrowych między
wchodzącymi. Wchodząc do budynku szkoły zdający jest zobowiązany
zdezynfekować dłonie.

20.Po wejściu do szkoły zdający ma obowiązek od razu udać się pod
wyznaczoną salę z zachowaniem odpowiednich odległości od pozostałych
zdających. Wyjątek stanowi konieczność skorzystania z toalety.
21.Zdający potwierdza swoją obecność na egzaminie, podpisując się w
wykazie, korzystając z własnego długopisu.
22.Na egzaminy maturalne uczeń ma obowiązek stawić się co najmniej pół
godziny przed rozpoczęciem egzaminu. W dniu egzaminu
obowiązkowego, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.
23.Na egzamin uczeń jest zobowiązany stawić się z dowodem tożsamości z
aktualnym zdjęciem.
24.Podczas egzaminu zdający korzysta jedynie z czarnego długopisu lub
pióra.
25.Zdający nie ma prawa wnieść na salę egzaminacyjną urządzenia
telekomunikacyjnego. Niedostosowanie się do tych wymagań skutkuje
unieważnieniem egzaminu.
26.Zdający 4 maja 2021r.(w dniu pierwszego egzaminu) otrzyma w kopercie
swoje kody, które wykorzysta do zakodowania arkuszy egzaminacyjnych.
Kody te zdający po egzaminie zabiera ze sobą i jest zobowiązany do
przyniesienia tych kodów na kolejne egzaminy. Szkoła nie posiada
zapasowych kodów.
27.W przypadku nie zdania jednego egzaminu maturalnego uczeń ma prawo
do poprawki z tego egzaminu 24 sierpnia 2021r. Warunkiem
przystąpienia do egzaminu poprawkowego jest zdanie pozostałych
egzaminów.
28.Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub
zdrowotnych zdawać egzamin w dodatkowym terminie. Zdający lub jego
rodzice składają do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek
najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.
Wniosek rozpatruje dyrektor OKE i może lub nie wyrazić zgodę na
przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym:
1-16 czerwca 2021r.
29.Egzaminy maturalne odbędą się bezpiecznie jeżeli wszyscy zachowają się
odpowiedzialnie, zachowując odpowiednie środki bezpieczeństwa.
Wszystko zależy od zdających, którzy zobowiązani są do bezwzględnego
przestrzegania procedur.

Harmonogram wejść uczniów do szkoły na egzaminy:
język polski pp, matematyka pp, język angielski pp
Na pozostałe egzaminy proszę wchodzić jednym z dwóch podanych wejść
z zachowaniem odpowiednich odległości

Wejście od strony internatu
męskiego
Klasa

Godzina

3a

8.20

3b

8.30

3c

8.40

Wejście od strony boiska
Klasa

Godzina

3d

8.20

3e

8.30

3m

8.40

3t

8.45

Absolwenci
LO i
Technikum

8.30

