
WYTYCZNE DLA ABSOLWENTÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA ASNYKA W
KALISZU DOTYCZĄCE  EGZAMINÓW MATURALNYCH  W 2020 R.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną.

2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji 
w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy 
zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu.

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

5.Na egzaminie każdy zdający korzysta w własnych przyborów piśmienniczych (długopisy z czarnym 
wkładem!), linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający NIE MOGĄ pożyczać przyborów od innych 
znajomych.

6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7. 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.

8. 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 
wyznaczonym miejscu.

9. Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odstęp co najmniej 1,5 
metra oraz mają zakryte nos i usta (maseczka lub przyłbica).

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

11. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może 
poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości (konieczne jest 
wówczas zachowanie 1,5 –metrowego odstępu.

12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca 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

-wychodzi do toalety

-kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

13. Zdający mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

14. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić 
przyłbicę.



15. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej
na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 
15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający zakończył pracę z arkuszem 
egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

16. Po egzaminie, nie należy zbierać się w grupy w celu podzielenia się wrażeniami. W tym celu 
zalecane jest korzystanie z mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie. Nie wolno 
inicjować spotkań w grupie np. przy wejściu do szkoły.

INFORMACJE DODATKOWE

Do szkoły przychodzicie między 7:45 a 8:00. Proszę nie zbierać się w grupy! Wszyscy zachowujecie od 
siebie odstęp 1,5 metra. Do szkoły wchodzicie zgodnie z podanym w załączniku planem. Część z Was 
korzystać będzie z przejścia przez furtkę od ulicy Grodzkiej.

Przy wejściu na sale egzaminacyjne w pierwszym dniu egzaminu,  otrzymacie koszulki ze wszystkimi 
paskami kodowymi (naklejki)- Waszymi Peselami, na kolejne egzaminy. PROSZĘ ICH PILNOWAĆ, NIE 
ZGUBIĆ, BIERZECIE ZA NIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ!!!!!!!!!!!Na każdym arkuszu egzaminacyjnym  
potrzebne są Wam dwie naklejki. Zarówno przed jak i po egzaminach należy zachować bezwzględną 
ciszę na terenie , nie wolno Wam zbierać się w grupy. Po egzaminie, jeżeli jest to Wasz jedyny egzamin
w danym dniu, natychmiast opuszczacie budynek szkoły.

Na sale egzaminacyjne nie wolno wnosić żadnych rzeczy oprócz wody, długopisów lub przyborów 
dozwolonych na danym egzaminie. Wartościowe rzeczy proszę zostawić w domu! Torebki, jedzenie, 
telefony można będzie zostawić w przygotowanych do tego workach foliowych w salach. 
SEKRETARIAT NIE PRZECHOWUJE WASZYCH TELEFONÓW ANI TOREBEK ANI INNYCH WASZYCH 
RZECZY!!!!!!!!!!!!

Sala egzaminacyjna ------------------------------------------  sala na Wasze rzeczy:)

Sala 1 (nasza sala gimnastyczna) numery od 1-35- pierwsza szatnia, numery 36-70 druga szatnia

Sala 2 (nasza aula) numery od 1-15-sala 06, numery 16-30-sala 07

Sala 3 (nasz gabinet biologiczny)gabinet geograficzny

Sala 4 (nasza 2)s.04

Sala 5 (nasza 9)s.011

Sala 6 (nasza 10)s.011

Sala 7 (nasza 11)s.05

Sala 8 (nasz gabinet fizyczny)s. 13 (język polski/matematyka), hades –język angielski

Sala 9 (nasza 1)gabinet historyczny

Sala 10 (nasza 3)gabinet historyczny

POWODZENIA

UWAGA!!!!!!!!

Osoby piszące egzamin maturalny po raz kolejny proszone są o kontakt z
sekretariatem szkoły w celu uzyskania informacji na temat przypisanej
sali egzaminacyjnej oraz wejścia do szkoły. 


