Matura 2020
Informacja dla nauczycieli ZSR w Białymstoku
Spotkanie komisji egzaminacyjnych 08.06.2020 r.
W poniedziałek, 08.06.2020 o godz. 08:00 rozpocznie się na Hali Sportowej ZSR spotkanie szkolenie i przypomnienie procedur egzaminacyjnych wszystkich członków Komisji
Egzaminacyjnych z języka polskiego. Nauczyciele wchodzą przez wejście na halę.
Przygotowanie sal na maturę z języka polskiego
Wszyscy przewodniczący matury z języka polskiego przychodzą w piątek, 05.06.2020 na
radę pedagogiczną i po jej zakończeniu przygotowują sale egzaminacyjne zgodnie
z wytycznymi (zachowanie odpowiednich odległości stanowisk egzaminacyjnych - minimum
1,5 m). Przynoszą z biblioteki słowniki (położone na ławeczce na której znajduje się środek
dezynfekcyjny), sprawdzają zegarki. Po skończonym egzaminie proszę ustawić odpowiednio
stanowiska z zastosowaniem wytycznych (odległość 1,5 m).
Przygotowanie sal na maturę z matematyki
Przewodniczący rozkładają egzaminem tablice matematyczne na każdym stanowisku,
sprawdzają zegarki. Po skończonym egzaminie proszę ustawić odpowiednio stanowiska
z zastosowaniem wytycznych.
Przygotowanie sal na maturę z języka angielskiego
Przewodniczący przed egzaminem sprawdzają odtwarzacze, sprawdzają zegarki.
Po skończonym egzaminie proszę ustawić odpowiednio stanowiska z zastosowaniem
wytycznych.
Wydawanie i odbiór materiałów egzaminacyjnych odbywać się będzie w sali numer 30.
Podczas wydawania i zdawania materiałów obecny jest jeden członek komisji. Członkowie
zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze maturalne. Podczas trwania
egzaminu maturalnego drzwi wejściowe w szkole oraz internacie w tym do sal
egzaminacyjnych pozostają otwarte. Podczas trwania egzaminu z języka angielskiego drzwi
do sal mogą być zamknięte podczas odsłuchiwania przez uczniów zadań egzaminacyjnych.
Wszystkie sale przed i podczas egzaminu należy wietrzyć co godzinę.

Harmonogram wejść maturzystów do szkoły przed egzaminem mturalnym 8-10.06.2020
Maturzyści wchodza do skoły od godziny 08:30
Język polski - 08.06.2020 godz. 08:30
Lp.

Klasa( nr z dziennika)

Wejście

Piętro

Sala

Ilość zdających

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

III SMS LA
III SMS TB
IV TI (nr od 1 do 12)
IV TI (nr od 13 do 23)
IV TAK (nr od 1 do 10)
IV TAK (nr od 11 do 19)
IV TWE (nr od 1 do 11)
IV TWE (nr od 12 do 21)
IV TMA
IV TRT/TTW
Absolwenci

wejście przez halę
środkowe
środkowe
środkowe
wejście przez halę
środkowe
główne
wejście przez halę
wejście przez halę
internat od parkingu
środkowe

II
II
I
II
II
II
I
II
II
parter
I

48
43a
39
44
46
49
32
45
47
świetlica Internatu
34

13
13
12
11
10
9
11
10
15
17
9

Wejście

Piętro

Sala

Ilość zdających

wejście przez halę
środkowe
środkowe
wejście przez halę
wejście przez halę
środkowe
główne
wejście przez halę
wejście przez halę
główne
środkowe
internat od parkingu
główne
środkowe

II
II
I
II
II
I
I
II
II
I
I
parter
parter
II

48
43a
39
44
46
34
32
45
47
33
38
świetlica Internatu
21
49

13
13
12
11
10
9
11
10
15
9
8
17
12
11

Matematyka 09.06.2020 godz. 08:30
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klasa ( nr z dziennika)
III SMS LA
III SMS TB
IV TI (nr od 1 do 12)
IV TI (nr od 13 do 23)
IV TAK (nr od 1 do 10)
IV TAK (nr od11 do 19)
IV TWE (nr od 1 do 11)
IV TWE (nr od 12 do 21)
IV TMA
IV TR
IV TTW
Absolwenci LO i T
Absolwenci T
Absolwenci T

Język angielski 10.06.2020 godz. 08:30
Lp.

Klasa ( nr z dziennika)

Wejście

Piętro

Sala

Ilość zdających

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

III SMS LA
III SMS TB
IV TI (nr od 1 do 12)
IV TI (nr od 13 do 23)
IV TAK (nr od 1 do 10)
IV TAK (nr od 11 do 16)
IV TWE (nr od 1 do 9)
IV TWE (nr od 10 do 19)
IV TMA
IV TRT/TTW
Absolwenci
Absolwenci - "stara formuła"

wejście przez halę
środkowe
środkowe
główne
wejście przez halę
środkowe
główne
środkowe
wejście przez halę
internat od parkingu
środkowe
środkowe

II
II
I
I
II
II
I
I
II
parter
I
parter

48
43a
39
33
46
51
32
38
47
świetlica Internatu
34
26

13
13
12
11
10
6
9
9
13
16
12
1

Procedury postępowania na egzaminie maturalnym
(uczniowie przychodzą na egzamin obowiązkowo z własną maseczką lub przyłbicą ochronną,
zalecane jest także posiadanie własnych rękawiczek ochronnych)
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik
szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie
może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w
warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji,
kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 zdający
 osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów
nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi,
którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu,
osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia
wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci
techniczni
 inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości,
dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
5. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w
tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki
sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub
jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek.
7. Losowanie numerów stolików na egzaminie przeprowadza przewodniczący zespołu
nadzorującego w obecności zdających.
8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki,
cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
9. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących
zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
 obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z
nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po
zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
 niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także
przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy
zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
10. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania
egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani
przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez
członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).
11. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
12. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść
przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

13. 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.

Środki bezpieczeństwa osobistego
Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni
odstęp (co najmniej1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
2. 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). Zakrywanie ust i
nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu
miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego.
3. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają i zdają arkusze maturalne.
4. 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 najmniej1,5-metrowego odstępu).
5. 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
 podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni
 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego,
obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z
zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali
egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują
przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
7. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za
właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy
stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują
przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i
innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
8. W przypadku części praktycznej egzaminatorzy obserwujący przebieg pracy zdających i
podchodzący do kolejnych stanowisk egzaminacyjnych muszą podczas wykonywania
tych czynności mieć zakryte usta i nos.
9. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką,
mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, 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 1,5 m.
10. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie
egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą
maseczki, powinni –kiedy jest to konieczne –używać przyłbicy, która nie utrudnia
oddychania.
11. W przypadku EG, EM, EPKwZ oraz EZ 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.
1.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy
ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa
1) Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa,
powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.
2) Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji
egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji.

W szkole wydzielone jest pomieszczenie izolacyjne dla osób u których stwierdzi się
podejrzenie złego stanu zdrowia.

W momencie kiedy stwierdzi sie podejrzenie złego stanu zdrowia zdającego lub członka
komisji egzaminacyjnej przewodniczący poprzez dyżurnego nauczyciela informuje o
zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły. Osoba z podejrzenie złego stanu zdrowia zostaje
odizolowana w pomieszczeniu przygotowanym do zaistniałej sytuacji.

SCHEMAT USTAWIENIA ŁAWEK W SALI EGZAMINACYJNEJ

