Procedury bezpieczeństwa sanitarnego dla zdających
egzamin maturalny
w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie- Koźlu
w dn. 4.05.2021 – 19.05.2021
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator lub
inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych
kompatybilnych z objawami COVID-19.
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu 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. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca przez wszystkich w sali
egzaminacyjnej.
Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie
zakryć usta i nos, kiedy:
•

podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

•

podchodzi do stolika ze słownikiem j. polskiego

•

wychodzi do toalety

•

kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
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5. Dostosuj się do następujących instrukcji wejścia do szkoły i wyjścia w dniach 4.05 – 19.05.2021
(W zależności od tego gdzie zdający będzie zdawał egzamin):
•

wejście nr 1 od strony ul. Bohaterów Westerplatte

•

wejście nr 2 od boiska koło sali gimnastycznej;

•

wejście nr 3 od ul. Piramowicza

•

wejście nr 4 od boiska koło auli

6. Wchodząc do szkoły, zdezynfekuj ręce płynem dezynfekującym, dostępnym w podajnikach.
Będziesz musiał zdezynfekować ręce również przy wejściu na salę egzaminacyjną. Jeżeli
z powodów zdrowotnych nie możesz zdezynfekować rąk, będziesz musiał włożyć jednorazowe
rękawiczki.
7. Informacja o godzinie wejścia do szkoły, rozpoczęcia egzaminu oraz przydziale maturzystów do
sal, dostępne będą na stronie internetowej szkoły w zakładce – MATURA 2021 od 30 kwietnia
2021.
8. Po wejściu do szkoły idź bezpośrednio do sali egzaminacyjnej. Nie spaceruj po szkole, zachowaj
odległość przynajmniej 1,5 od kolegów i koleżanek na korytarzu.
9. Nie przynoś na egzamin zbędnych rzeczy, w tym maskotek, książek. Jeżeli to możliwe, zostaw
telefon komórkowy w domu.
10. Rzeczy osobiste będziesz mógł zostawić w foliowej „koszulce”, przeźroczystej torebce , którą
umieścisz w pudełku przed salą egzaminacyjną.
11. Na salę egzaminacyjną możesz wnieść tylko przybory i materiały wymienione w Komunikacie
Dyrektora CKE. MUSISZ MIEĆ WŁASNE PRZYBORY DO PISANIA, LINIJKI, CYRKLA,
KALKULATORA ITD.! Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Dodatkowo możesz wnieść:
•

chusteczki higieniczne

•

pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk
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•

butelkę wody mineralnej

12. W czasie egzaminu słuchaj UWAŻNIE poleceń członków Komisji Egzaminacyjnej.
13. Jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości lub wcześniej skończysz egzamin – podnieś rękę.
14. Jeżeli skończysz pisać egzamin wcześniej, będziesz mógł wyjść.
UWAGA! Jeżeli do końca egzaminu pozostanie 15 minut, będziesz musiał poczekać i zostać do
końca egzaminu.
15. Po egzaminie NIEZWŁOCZNIE opuść budynek szkoły. Nie czekaj na innych zdających,
wrażeniami z egzaminu podzielisz się w domu za pomocą mediów społecznościowych.
16. Jeżeli przyjedziesz do szkoły wcześniej lub masz przerwę w zdawaniu egzaminów, możesz wyjść
ze szkoły lub poczekać na egzamin przed budynkiem. Proszę nie czekać na egzamin w budynku
szkoły.
17. 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, w bibliotece szkolnej.
18. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń
rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym
zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych
układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia,
mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny
odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami
zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
19. Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze
względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa.
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niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.

ZAWSZE PAMIĘTAJ:
•

ZACHOWAJ CO NAJMNIE 1,5 ODLEGŁOŚCI ODSTĘPU OD INNYCH OSÓB

•

ZAKRYWAJ USTA I NOS PO WEJŚCIU DO SZKOŁY, NOŚ MASECZKĘ ROZMAWIAJĄC
Z KOLEGAMI, KOLEŻANKAMI I NAUCZYCIELAMI

•

CZĘSTO MYJ I DEZYNFEKUJ DŁONIE

•

ZAKRYWAJ USTA ZGIĘCIEM ŁOKCIA, KIEDY KICHASZ ALBO KASZLESZ

•

JEŻELI POCZUJESZ SIĘ ŹLE, NATYCHMIAST POINFORMUJ O TYM NAUCZYCIELA
LUB DYREKCJĘ SZKOŁY
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