WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO 2021
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych kompatybilnych
z objawami COVID-19.
2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji
w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych.
3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba
zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane
procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa
w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji,
kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się
5. Egzaminy w ZSO 2 rozpoczynają się o godz.9:00 i o godz.14:00
6. Każdy zdający musi posiadać dowód tożsamości i znać swój numer
z dziennika.
7. Na stronie www.cke.gov.pl dostępne są komunikaty:


szczegółowy harmonogram egzaminu maturalnego,



dla zdających egzamin z informatyki,



dla zdających piszących na komputerze.

8. Materiały pomocnicze i przybory na egzamin- komunikat na stronie www.cke.gov.pl:


Tablice matematyczne, chemiczne, biologiczne, fizyczne, słowniki ortograficzne i
poprawnej polszczyzny- zapewnia szkoła,



Czarny długopis, linijka, kalkulator prosty, cyrkiel, lupa- zdający we własnym zakresie.

9. Słowniki będą umieszczone na osobnym stoliku.
10. Zdający zgłasza przez podniesienie ręki potrzebę skorzystania ze słownika. Po uzyskaniu
zgody nauczyciela, zdający zakrywa usta i nos i podchodzi do stolika ze słownikiem.
11. Zdający ma obowiązek dezynfekcji rąk przed i po skorzystaniu ze słownika.
12. OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ POŻYCZNIA PRZYBORÓW OD INNYCH
ZDAJĄCYCH I ZE SZKOŁY.
13. W dniu egzaminu zdający wchodzą na teren szkoły według poniższego grafiku :


Zdający w sali gimnastycznej- bramą boczną od strony rzeki,



Zdający w salach nr 14,15,16,17- bramą główną, wejściem głównym,



Zdający w salach nr 6,7,107,108- bramą boczną od strony rzeki, wejściem od strony
sali nr 6,



Zdający w salach nr 4,3,101, 103, 105, 106, 201, 202, 203, 204- bramą główną,
wejściem od strony boiska.
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14. Szczegółowy harmonogram i grafik przydziału sal zdającym zostanie przesłany
wychowawcom klas.
15. W każdym dniu egzaminu zdający przychodzą do szkoły o godz.8:00 i o godz. 13:00
i bezpośrednio udają się do wyznaczonego wejścia do szkoły.
16. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
17. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.
18. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej.
19. Każdy zdający otrzyma kartę z kodami przed pierwszym egzaminem. Uczeń ma
obowiązek przynieść kody na każdy egzamin. Wraz z kodami zdający otrzyma loginy i
hasła do serwisu wyników egzaminu maturalnego.
20. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie,
korzystając z własnego długopisu. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie
egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:


podchodzi do niego nauczyciel,



podchodzi do stolika ze słownikami,



wychodzi do toalety,



kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

21. SZKOŁA NIE ZAPEWNIA WODY PITNEJ


zdający może przynieść własną wodę- butelka bez etykiety, w trakcie egzaminu
butelka stoi na stoliku.

22. Nie wolno opuszczać sali egzaminacyjnej do godz.10:00 i do 15:00
23. Będzie dostępna szatnia- przed każdym wejściem do szkoły. Proszę o nieprzynoszenie
rzeczy zbędnych- maskotek, telefonów komórkowych, notatek itp. oraz wartościowych.
24. Obowiązuje nakaz opuszczenia terenu szkoły po zakończeniu egzaminu. Wyjątek
stanowią zdający oczekujący na sesję popołudniową, którzy nie mają możliwości powrotu
do domu.
25. Zdający oczekujący na sesję popołudniową będą mogli zjeść posiłek przygotowany we
własnym zakresie w holu głównym. Ilość miejsc ograniczona ze względów
bezpieczeństwa.
26. W przypadku stwierdzenia u zdającego objawów chorobowych o znacznym nasileniu –
zostanie on odizolowany w gabinecie pielęgniarki i powiadomione zostanie pogotowie
ratunkowe.
27. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa
medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać
w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
2

28. Zdający, który nie przystąpi do egzaminu w terminie głównym z powodu choroby,
kwarantanny lub izolacji ma możliwość przystąpienia do egzaminu w terminie
dodatkowym. Zdający ma obowiązek dostarczenia do dyrektora szkoły w dniu egzaminu
w formie pisemnej lub zeskanowanej w formie pdf, osobiście lub email na adressekretariat@norwid.jgora.pl:
a) wniosku o zdawanie matury w terminie dodatkowym- zał. 6
b) zaświadczenia lekarskiego stanowiącego usprawiedliwienie nieobecności na
egzaminie (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 z późn. zm.,
tekst jednolity –Dz. U. z 2014r, poz.177).
Wymogi dotyczące zaświadczenia :


wypełnione czytelnie,



zawiera dane identyfikujące zakład medyczny,



zawiera dane identyfikujące pacjenta (m.in. PESEL lub seria i nr dokumentu
potwierdzającego tożsamość),



zawiera dane identyfikujące lekarza,



zawiera istotne informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta(np. rozpoznanie
choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, opis udzielonej pomocy).

c) zaświadczenia o kwarantannie lub izolacji.
29. Zgodę na przystąpienie absolwentów do egzaminu w terminie dodatkowym wyraża
dyrektor OKE we Wrocławiu. Egzaminy w terminie dodatkowym odbywają się centrum
informacyjnym we Wrocławiu.
30. Wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne 5 lipca 2021r. Od 5 lipca 2021r. zdający
będą mieli dostęp do swoich wyników w SIOEO w zakładce ZIU (Zintegrowany Interface
Ucznia)

Adres serwisu: https://wyniki.edu.pl
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Jeśli zdający zgubi hasło ma możliwość zalogowania się przez login.gov.pl

!!!!!POWODZENIA!!!!!
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