
Informacja dla zdających egzamin maturalny w czerwcu 2020 

roku w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale  

 

1.1  Zasady i wyznaczone godziny wchodzenia na sale egzaminacyjne 

. Zdający cały czas przestrzegają zachowania odległości między sobą oczekując na 

wejście.  Zdający wpuszczani będą klasami o wyznaczonych godzinach głównym  oraz 

bocznym wejściem na halę sportową, wcześniej oczekując w wyznaczonych strefach. 

(Strefy oczekiwania dla klas 3a, 3b oraz ubiegłoroczni absolwenci liceum teren parkingu 

przed głównym wejściem od strony boisk sportowych, dla klasy 4TL ,4TI, oraz 

ubiegłoroczni absolwenci technikum teren parkingu przed wejściem bocznym od strony 

altany). 

Wchodzimy na halę sportową zgodnie z następującymi ustaleniami - klasy Technikum 

wejściem nr 1 (koło pokoju trenerów) klasy Liceum  wejściem nr 2 (koło wejścia na trybuny). 

Na egzamin wszyscy zdający  przychodzą odpowiednio  na godzinę 8.10 oraz 13.20. 

Ubiegłoroczni absolwenci liceum wchodzą razem z klasą 3a. 

Ubiegłoroczni absolwenci technikum wchodzą razem z klasą 4TI. 

 

Egzamin z języka polskiego PP – 08 czerwca godzina 9.00 

 

Godziny wpuszczania na salę egzaminacyjną (sala nr 1 - hala sportowa) na egzamin z języka 

polskiego PP: 

klasa 3a o godz. 8:15,  

klasa 3b o godz. 8:35, 

klasa 4TI  o godz. 8:15 ,  

klasa 4TL o godz.  8:35. 

 

Egzamin na komputerze z języka polskiego PP (sala nr 2 - koło sali fitness) :  

wchodzą zdający według numeru porządkowego na liście zdających  o godz. 8:50. 

 

Egzamin z języka polskiego PR – 08 czerwca godzina 14.00 

Na egzamin z języka polskiego PR (sala nr 1 – AULA – budynek szkoły)  wchodzą zdający 

według numeru porządkowego na liście zdających(strefa oczekiwania  holl główny szkoły)  o 

godz. 13:45 



Egzamin z matematyki PP - 09 czerwca godzina 9.00 

 

Godziny wpuszczania na salę egzaminacyjną (sala nr 1 - hala sportowa na egzamin z 

matematyki PP:  

klasa 3a o godz. 8:15,  

klasa 3b o godz. 8:35, 

klasa 4TI  o godz. 8:15 ,  

klasa 4TL o godz.  8:35. 

 

Egzamin na komputerze z matematyki PP (sala nr 2 - koło sali fitness) : wchodzą zdający 

według numeru porządkowego na liście zdających o godz. 8:50.  

 

Egzamin z języka angielskiego PP - 10 czerwca godzina 9.00 

 

Godziny wpuszczania na salę egzaminacyjną (sala nr 1 - hala sportowa) na egzamin z języka 

angielskiego PP: 

klasa 3a o godz. 8:15,  

klasa 3b o godz. 8:35, 

klasa 4TI  o godz. 8:15 ,  

klasa 4TL o godz.  8:35. 

 

Egzamin na komputerze z języka angielskiego PP (sala nr 2 - koło sali fitness) :  

wchodzą zdający według numeru porządkowego na liście zdających  o godz. 8:50.  

 

Egzamin z języka angielskiego PR - 10 czerwca godzina 14.00 

 

Na egzamin z języka angielskiego PR (sala nr 1 - hala sportowa)  wchodzą zdający według 

numeru porządkowego na liście zdających od godz. 13:25. 

 

Absolwentów wpuszczają członkowie zespołu nadzorującego wyznaczeni w  tym dniu na 

korytarzu, członkowie ZN oczekują na przychodzących przed wejściem do wyznaczonych sal 

egzaminacyjnych. Dopiero przy wejściu do sali egzaminacyjnej rozpoczyna się procedura 

sprawdzania tożsamości i losowanie przez członków ZN numerów stolików. Przy 

wchodzeniu należy zachowywać odległości 1,5 m od następnego wchodzącego.  



 

Uwaga!: listy zdających na drzwiach wejścia głównego i bocznego do hali sportowej - do 

sprawdzenia w dniu egzaminu.  

 

Kolejne egzaminy pisemne będą odbywały się w budynku Zespołu Szkół i Placówek 

Oświatowych w Skale.  

 Zdający cały czas przestrzegają zachowania odległości między sobą oczekując na 

wejście.  Zdający wpuszczani będą według numeru porządkowego na liście zdających 

głównym wejściem do szkoły, wcześniej oczekując w wyznaczonych strefach . (Strefy 

oczekiwania - plac apelowy przed budynkiem szkoły oraz parking przy budynku szkoły, 

ewentualnie przy małej ilości zdających holl główny szkoły) 

Absolwentów wpuszczają członkowie zespołu nadzorującego wyznaczeni przez 

Przewodniczącego ZN, członkowie ZN oczekują na przychodzących przed wejściem do 

wyznaczonych sal egzaminacyjnych. Dopiero przy wejściu do sali egzaminacyjnej 

rozpoczyna się procedura sprawdzania tożsamości i losowanie przez członków ZN numerów 

stolików. Przy wchodzeniu należy zachowywać odległości 1,5 m od następnego 

wchodzącego.  

Na egzamin wszyscy zdający  przychodzą odpowiednio  na godzinę 8.20 oraz 13.20 

 

Egzamin z matematyki PR  - 15 czerwca godzina 9.00 

 

Na egzamin z matematyki PR (sala nr 1 - aula szkoły)  wchodzą zdający według numeru 

porządkowego na liście zdających (strefa oczekiwania  holl główny szkoły)  od godz. 8:40. 

 

Egzamin z biologii PR – 16 czerwca godzina 9.00 

 

Na egzamin z biologii PR (sala nr 1 - aula szkoły)  wchodzą zdający według numeru 

porządkowego na liście zdających (strefa oczekiwania  holl główny szkoły)  od godz. 8:40. 

 

Egzamin z wiedzy o społeczeństwie PR – 16 czerwca godzina 14.00 

 

Na egzamin z wiedzy o społeczeństwie PR (sala nr 1 - aula szkoły)  wchodzą zdający według 

numeru porządkowego na liście zdających (strefa oczekiwania parking przy Zespole Szkół i 

Placówek Oświatowych) od godz.13:25. 



 

Na egzamin z wiedzy o społeczeństwie PR (sala nr 2)  wchodzą zdający według numeru 

porządkowego na liście zdających (strefa oczekiwania plac apelowy przed budynkiem szkoły) 

od godz.13:35. 

 

Na egzamin z wiedzy o społeczeństwie PR na komputerze (sala nr 3)  wchodzą zdający 

według numeru porządkowego na liście zdających (strefa oczekiwania plac apelowy przed 

budynkiem szkoły) od godz.13:50. 

 

Egzamin z chemii PR  - 17 czerwca godzina 9.00 

Na egzamin z chemii PR (sala nr 1 aula szkoły)  wchodzą zdający według numeru 

porządkowego na liście zdających (strefa oczekiwania  holl główny szkoły) od godz.8:35. 

 

Egzamin z informatyki PR  - 17 czerwca godzina 14.00 

Na egzamin z chemii PR (sala nr 1.01 - informatyczna)  wchodzą zdający według numeru 

porządkowego na liście zdających (strefa oczekiwania  holl główny szkoły) od godz.13:30. 

 

Egzamin z geografii PR  - 19 czerwca godzina 9.00 

 

Na egzamin z geografii PR (sala nr 1 - aula szkoły)  wchodzą zdający według numeru 

porządkowego na liście zdających (strefa oczekiwania parking przy Zespole Szkół i Placówek 

Oświatowych) od godz.8:25. 

 

Na egzamin z geografii PR (sala nr 2)  wchodzą zdający według numeru porządkowego na 

liście zdających (strefa oczekiwania plac apelowy przed budynkiem szkoły) od godz.8:30. 

 

Na egzamin z wiedzy o społeczeństwie PR na komputerze (sala nr 3)  wchodzą zdający 

według numeru porządkowego na liście zdających (strefa oczekiwania plac apelowy przed 

budynkiem szkoły) od godz.8:45. 

 

Egzamin z fizyki PR  - 24 czerwca godzina 9.00 

 

Na egzamin z fizyki PR (sala nr 1 aula szkoły)  wchodzą zdający według numeru 

porządkowego na liście zdających (strefa oczekiwania  holl główny szkoły)   od godz.8:40. 



Egzamin z historii PR  - 24 czerwca godzina 14.00 

 

Na egzamin z fizyki PR (sala nr 1 aula szkoły)  wchodzą zdający według numeru 

porządkowego na liście zdających (strefa oczekiwania  holl główny szkoły)  od godz.13:35. 

 

Egzamin z języka rosyjskiego PP  - 26 czerwca godzina 9.00 

 

Na egzamin z języka rosyjskiego PP (sala nr 1 aula szkoły)  wchodzą zdający według numeru 

porządkowego na liście zdających (strefa oczekiwania  holl główny szkoły) od godz.8:40. 

 

Egzamin z języka rosyjskiego PR  - 26 czerwca godzina 14.00 

 

Na egzamin z języka rosyjskiego PR (sala nr 1 aula szkoły)  wchodzą zdający według numeru 

porządkowego na liście zdających (strefa oczekiwania plac apelowy przed budynkiem szkoły) 

od godz.13:30. 

We wszystkich strefach, oczekiwania także poza nimi obowiązuje zakaz zbliżania się do 

siebie na odległość mniejszą niż 1,5 - 2m. 

Zdający nie mogą przychodzić wcześniej przed wyznaczonym dla nich czasem, należy, 

ze względów organizacyjnych i sanitarno-epidemicznych, bezwzględnie przestrzegać 

wyznaczonych godzin przyjścia na egzamin. 

Wszystkie podane godziny wejścia są godzinami orientacyjnymi, będą one dostosowywane w 

razie konieczności do bieżącego rozwoju sytuacji. Dyrekcja Szkoły zastrzega sobie również 

prawo, ze względów organizacyjnych, do zmiany sal egzaminacyjnych. 

 

1.2 Dodatkowe informacje 

1. Zdający muszą posiadać dokument ze zdjęciem. 

2. Zdający w pierwszym dniu egzaminu otrzymują od Zespołu Nadzorującego naklejki z   

kodami  kreskowymi  zdających które w danym  dniu przynoszą ze sobą na 

poszczególne egzaminy. 

3. Do sali egzaminacyjnej zdający mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w 

komunikacie o przyborach. Uczniowie nie mogą pożyczać materiałów od innych 

zdających.  



4. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas 

pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze 

stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. 

5. Zdający przed wejściem na salę egzaminacyjną podpisują oświadczenie, że zapoznali 

się z zasadami bezpieczeństwa w okresie pandemii. 

 

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:. 

1. Zapoznałam/łem się z zasadami bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 
obowiązującymi w placówce. 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa i zasad związanych z reżimem 
sanitarnym a przede wszystkim do przestrzegania następujących zasad: 

1) Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa 

2) W egzaminie nie może uczestniczyć uczeń, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w 
warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

3) Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, 
maskotek. 

4) Zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. 

5) 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. 

6) Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek 
szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona 
jest odpowiednia przestrzeń. 

7) Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 
1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

8) Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub 
wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie 
mogą zakrywać ust i nosa maseczką). 

9) Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu 
miejsc przez zdających.          
                              
            
                                                                                           ……………..…………………. 
   

                                (podpis ucznia) 
 

 

 

 

 


