
Egzamin maturalny z języka angielskiego PR  – załącznik nr 5 do procedur 

1. Zdający, który stwierdził u siebie objawy chorobowe powinien zgłosić ten fakt Przewodniczącemu 

zespołu nadzorującego. W czasie egzaminu dyżurować będzie pielęgniarka szkolna oraz wyznaczone 

będzie pomieszczenie, w którym będzie można odizolować zdającego. 

2. Przy wejściu do szkoły umieszczona jest informacja: 

i. dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu 

ii. zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej 

iii. zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego 

iv. zawierająca numery telefonów do służb medycznych 

v. zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590). 

3. Zespół nadzorujący zostanie poinformowany o zdających chorujących na alergię, katar lub łzawienie, 

aby nie interpretować takich objawów jako niepokojących. 

4. Pamiętaj, by podpisując się na wykazie zdających używać własnego długopisu. 

5. Depozyty na zbędne rzeczy, a w szczególności urządzenia telekomunikacyjne, usytuowane będą w 

budynku A oraz B szkoły: 

- sala 222 – klasa 3A 

- sala 224 – klasa 3B 

- sala 201 – klasa 3C 

- sala 203 – klasa 3D 

- sala 202 – klasa 4H 

- sala 225 – klasa 4J 

- sala 121 – wcześniejsze roczniki 

6. Uruchomione będzie wejście A oraz wejście B do budynku szkoły. 

7. Na salę egzaminacyjną zdający wchodzą o godzinie 8:30 według poniższego harmonogramu: 

i. sala 2 – sala 116 – 25 osób 

ii. sala 3 – sala 114 – 20 osób 

iii. sala 4 – sala 122 – 20 osób 

iv. sala 5 – sala 123 – 20 osób 

v. sala 6 – sala 126 – 17 osób 

Uwaga!!! Dla zdających uruchomiona będzie brama numer dwa oraz parking usytuowany za łącznikiem. 

Osoby spóźnione dołączają do końca obecnej kolejki (nie wchodzą poza kolejnością). Brama numer 1 

przeznaczona jest dla osób skierowanych do masowego punktu szczepień (MPS). 

8. Zdający po wylosowaniu stanowiska i potwierdzeniu własnoręcznym podpisem poprawności danych 

udaje się na wylosowane miejsce. 

9. Zdający może zabrać ze sobą małą butelkę z wodą mineralną, którą należy postawić na podłodze przy 

stanowisku zdającego. 


