Organizacja egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącym
im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie
Wszyscy zdający mają obowiązek zapoznania się z zaktualizowanymi procedurami maturalnymi
oraz wytycznymi MEN, CKE i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Zdający powinni zapoznać się z numerami sal, w których zdają poszczególne egzaminy, logując się
jako uczeń w systemie OBIEG - https://obieg.oke.krakow.pl/login_form.php
(w przypadku wystąpienia problemów z logowaniem, prosimy o kontakt z wychowawcą)

Zdający będą wchodzić na egzamin do szkoły w następującym porządku:

8 i 9 czerwca 2020 r.
egzamin o godz. 9.00

- III A o godz. 8.15 wchodzi wejściem od dużej sali gimnastycznej (szatnia – siłownia)
- III B o godz. 8.30 wchodzi wejściem od dużej sali gimnastycznej (szatnia – sala aerobikowa)
- III C o godz. 8.15 wchodzi wejściem od parkingu ( szatnia przy wejściu)
- III D o godz. 8.15 wchodzi wejściem od strony boiska szkolnego (szatnia przy wejściu)
- III E ( od E01 do E09 ) o 8.30 wchodzi wejściem od strony boiska szkolnego (szatnia przy
wejściu)
- III E ( od E10 do E34 ) oraz Absolwenci o 8.15 wchodzą wejściem głównym szkoły
(szatnia - sala 32)
egzamin o godz. 14.00
- zdający wchodzą o godz. 13.15 wejściem od dużej sali gimnastycznej (szatnia - sala aerobikowa)

10 czerwca 2020 r.
egzamin o godz. 9.00
- zdający w salach 28, 29, 31 wchodzą wejściem głównym szkoły o godz. 8.00 ( szatnia - sala 32)
- zdający w salach 35, 37, 38, 39 wchodzą wejściem głównym szkoły o godz. 8.10
(szatnia - sala 34)
- zdający w salach 10, 13 wchodzą wejściem głównym szkoły o godz. 8.20 ( szatnia - sala 8)
- zdający w salach 3, 5 wchodzą wejściem głównym szkoły o godz. 8.30 ( szatnia - sala Patrona )
- zdający w salach 75, 71, 70 wchodzą wejściem od parkingu o godz. 8.15 ( szatnia - sala 73)

egzamin o godz. 14.00
- zdający w salach 28, 29, 31 wchodzą wejściem głównym szkoły o godz. 13.00 ( szatnia - sala 32)
- zdający w salach 35, 37, 38 wchodzą wejściem głównym szkoły o godz. 13.10 ( szatnia - sala 34)
- zdający w salach 10, 13 wchodzą wejściem głównym szkoły o godz. 13.20 ( szatnia - sala 8)
- zdający w salach 3, 5 wchodzą wejściem głównym szkoły o godz. 13.30 ( szatnia - sala Patrona )
- zdający w salach 75, 71 wchodzą wejściem od parkingu o godz. 13.15 ( szatnia - sala 73)

Pozostałe egzaminy:
- w sali nr 1 ( duża sala gimnastyczna) wejście od sali gimnastycznej o godz. 8.00 i godz.13.00
(szatnia sala aerobikowa)
- w sali 75, 49 wejście główne o godz. 8.00 i godz. 13.00. (szatnia przy sali 75)

Po egzaminie zdający będą wypuszczani z sal sukcesywnie, na sygnał dany przez
pracowników szkoły.

- każdy zdający ma obowiązek przynieść dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem, własne
przybory do pisania (długopis z czarnym wkładem, pióro z czarnym atramentem), maseczki i
przybory niezbędne na danym egzaminie. (Komunikat o przyborach - link poniżej);
- zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających;
- szkoła zapewni słowniki na egzamin z języka polskiego, wybrane wzory matematyczne, wybrane
wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki;
- zdający nie mogą przynosić telefonów komórkowych, książek, pomocy naukowych, maskotek itp.,
ponieważ nie ma możliwości zapewnienia miejsca w szkole na ich przechowywanie;
- w sytuacjach wyjątkowych można będzie w wyznaczonych szatniach przechować w workach
foliowych wierzchnie ubranie;
- zdający nie powinni przebywać ani spożywać posiłków na terenie szkoły w przerwach między
turami egzaminów, jednak w wyjątkowych przypadkach będzie można spożyć przyniesiony posiłek
przy sklepiku szkolnym;
- szkoła nie zapewnia zdającym kalkulatorów, należy przynieść własny, sprawdzony
kalkulator prosty;
- szkoła nie zapewnia wody pitnej, na egzamin należy przynieść małą butelkę wody.
Przypominamy, że:
1. Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk
znajdującego się przy wejściu do szkoły.
2. Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni
odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jednolub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze

względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa
obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc
przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu
nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu
zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5
metrowego odstępu).
4. 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
(bezpośredni kontakt z nauczycielem),
 wychodzi do toalety,
 podchodzi do stolika ze słownikami,
 wychodzi z sali egzaminacyjnej.
5. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za
właściwe – mieć zakryte usta i nos przez cały egzamin.
6. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między
poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność
przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w
nich sprzętów.
7. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę
zdających z jednego słownika, przed skorzystaniem z tego materiału należy zdezynfekować
ręce korzystając ze znajdującego się tam dozownika z płynem dezynfekcyjnym.
8. Nie można kontaktować się z innymi zdającymi.
9. Nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
10. Należy przestrzegać higienę kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć
usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
11. Należy zachować odpowiedni dystans od innych zdających oraz unikać tworzenia się grup
zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz
po jego zakończeniu.
12. Losowanie numerów stolików podczas egzaminu maturalnego przeprowadza
przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.
13. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając
z własnego długopisu.
14. 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 skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali
egzaminacyjnej.
15. W przypadku EM z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza, w ciągu
jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i
wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności
administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie
wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły).
Jeżeli podczas sprawdzania poprawności działania sprzętu konieczna będzie komunikacja

zdającego z administratorem pracowni albo z członkiem zespołu nadzorującego, wszystkie
osoby powinny mieć zakryte usta i nos.
16. Zdający po wejściu do szkoły o wskazanej godzinie idą bezpośrednio do sal, w których
będą zdawać egzamin. Zdający wchodząc do szkoły oraz wychodząc ze szkoły zachowują
odpowiednie odstępy miedzy sobą unikając tworzenia grup.

