
UWAGA MATURZYŚCI! OTO NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINÓW 
MATURALNYCH W DNIACH  8. - 10. CZERWCA 2020 

 

1.  WEJŚCIE NA EGZAMIN 

 TEGOROCZNI ABSOLWENCJI KLAS: 4 IT, 4 HL ORAZ 4 EL piszą egzaminy w auli szkolnej  - proszę kierować się do 
wejścia głównego szkoły. 
 

 TEGOROCZNI ABSOLWENCJI KLAS: 4 OC ORAZ ABSOLWENCJI Z LAT UBIEGŁYCH zdają egzaminy w Sali 
gimnastycznej – proszę kierować się do wejścia bocznego (przy sali gimnastycznej) z lewej strony szkoły. 

 
WYJĄTKI: 

 absolwenci liceum z lat ubiegłych egzamin z matematyki  w dniu  9. czerwca zdają w sali 140  - proszę kierować 
się w tym dniu do wejścia bocznego z prawej strony szkoły. 

 Osoby z niepełnosprawnością ruchową wchodzą na teren szkoły głównym wejściem 
 Osoba zdająca język angielski w starej formule wchodzi na teren szkoły wejściem głównym i kieruje się do 

biblioteki szkolnej. 

2. GODZINY ROZPOCZĘCIA EGZAMINÓW: 

 EGZAMINY W ZAKRESIE PODSTAWOWYM ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZINIE 09:00. 
 

 EGZAMINY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZINIE 14:00 

UWAGA!!! 

Ze względu na dodatkowe procedury związane z bezpieczeństwem,  
NA EGZAMIN NALEŻY STAWIĆ SIĘ OKOŁO GODZINY WCZEŚNIEJ 
Kierujemy się do odpowiedniego wejścia i zajmujemy miejsce w kolejce z zachowaniem odległości minimum 
1,5 metra 

3.  OCHRONA  

 Każdy ze zdających przed wejściem na teren szkoły składa oświadczenie o stanie zdrowia  
 Każdy  ze zdających zobowiązany jest wejść na teren szkoły i poruszać się po niej w maseczce ochronnej lub 

przyłbicy. Dla osób, które nie będą miały własnej maseczki lub przyłbicy – Szkoła zapewni przyłbicę ochronną 
na czas egzaminu. 
 

 Zdający przynoszą własne długopisy oraz dopuszczone na matematyce przybory.   
Na liście obecności zdający podpisują się również własnym długopisem 
 

 Na terenie szkoły zapewnione będą środki do dezynfekcji rąk. 
 

 Prosimy zabrać ze sobą tylko niezbędne rzeczy, w tym wodę do picia (szkoła nie zapewnia wody ani 
posiłków). Na czas egzaminu rzeczy osobiste będą odpowiednio zabezpieczone. 
 

 Osoby zdające w jednym dniu egzamin rano i po południu będą mogły opuścić szkołę między egzaminami lub 
pozostać na jej terenie w ściśle określonych miejscach. 


