Procedury organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego 2021
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie
Procedury zostały opracowane na podstawie:
- Informacji o Sposobie Organizacji i Przeprowadzania Egzaminu Maturalnego w Formule 2021 obowiązującej
w roku szkolnym 2020/2021 (wersja zaktualizowana 19 kwietnia 2021 r.);
- Wytycznych CKE, MEN, GIS na temat przeprowadzenia egzaminów w 2021 r.
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, nieprzebywająca na kwarantannie i niemająca kontaktu z osobą w
izolacji w warunkach domowych.
2. Podczas egzaminu w szkole (w wydzielonej części szkoły) mogą przebywać: zdający, osoby zaangażowane
w przeprowadzenie egzaminu i jego obsługę oraz służby medyczne. Zdający zobowiązani są do stawienia się w szkole 30
minut przed rozpoczęciem egzaminu.
3. Na potrzeby przeprowadzenia egzaminu maturalnego budynek ZSO został podzielony na trzy izolowane sektory:
a) duża sala gimnastyczna - wejście od strony internatu,
b) mała sala gimnastyczna - wejście od dziedzińca,
c) budynek główny - wejście główne.
W każdym sektorze znajdują się sale egzaminacyjne, szatnie i toalety.
Podczas egzaminu do poszczególnych sektorów oddelegowani zostaną pracownicy obsługi, nadzorujący korzystanie
z szatni oraz uniemożliwiający wstęp do szkoły osobom nieuprawnionym.
4. Wejścia do sal egzaminacyjnych zostaną zaplombowane przed rozpoczęciem egzaminów, a także po ich zakończeniu,
sprzątnięciu i zdezynfekowaniu sal, zaś drzwi do budynku szkoły opatrzy się plombami każdym dniu matury,
w momencie zakończenia w nim pracy.
5. Listy zdających z podziałem na sale zamieszczone zostaną:
a) przed pierwszym egzaminem - na tablicy przy wejściu głównym, na drzwiach poszczególnych sal
egzaminacyjnych oraz na stronie internetowej szkoły (w wersji zanonimizowaej), zdający, którzy ukończyli szkołę
przed 2021 r. na pierwszy egzamin wchodzą wejściem głównym,
b) przed każdym kolejnym egzaminem - na tablicy przy wejściu głównym i na drzwiach poszczególnych sal
egzaminacyjnych.
6. Zdającym udostępnione będą szatnie. Maturzyści nie wnoszą na teren szkoły przedmiotów zbędnych (książek,
telefonów, maskotek).
7. Przystępujący do matury korzystają wyłącznie z własnych przyborów piśmienniczych: linijki, cyrkla, kalkulatora.
Szkoła zapewnia: słowniki, tablice matematyczne, zestawy wzorów fizycznych, biologicznych i chemicznych, które
zostaną użyte tylko raz w danej sesji egzaminacyjnej.
8. Maturzyści mogą skorzystać z wody dostarczonej przez Radę Rodziców. Decydującym się na własną wodę, zaleca się
przyniesienie niegazowanej, czystej wody w butelce do 0,5 l objętości. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym
butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
9. W dniach, w których odbywają się egzaminy, członkowie zespołów nadzorujących oraz pozostali pracownicy ZSO
korzystają z wejścia głównego.
10. Zespoły nadzorujące zbierają się w sali konferencyjnej lub w gabinecie dyrektora szkoły godzinę przed rozpoczęciem
egzaminu. Uczestniczący w odprawie wyposażeni są w maseczki, a osoby mające styczność z materiałami
egzaminacyjnymi w rękawiczki ochronne. Nauczyciele niezaangażowani w przeprowadzenie matur, pozostają
w dyspozycji dyrektora na wypadek konieczności organizacji zastępstw.
11. W trakcie egzaminów w sytuacji pojawienia się u zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innego pracownika
ZSO niepokojących objawów chorobowych, osoba ta zostanie odizolowana w gabinecie pielęgniarki szkolnej i poddana
procedurze uzgodnionej z właściwą stacja sanitarno-epidemiologiczną.
Załączniki do procedur stanowią:
1. Regulamin egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021;
2. Instrukcja przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego 2021.

Dyrektor ZSO
Roman Groszkowski

