
INFORMACJA ORGANIZACYJNA DOTYCZĄCA WPUSZCZANIA MŁODZIEŻY  

NA EGZAMINY MATURALNE 2020 

1. Członkowie ZN rozpoczynają pracę w ZN podczas egzaminów maturalnych  punktualnie  

o godz. 8.00 lub jeśli egzamin rozpoczyna się po południu, punktualnie o godz. 13.00. 

2. Przy małej liczbie zdających (1-20 osób) możliwe jest rozpoczęcie wpuszczania zdających od godz. 8.30 

lub od godz. 13.30. 

3.  Zdający po dezynfekcji rąk wchodzą do sal egzaminacyjnych celem rejestracji w  dwuminutowych 

odstępach (np. zdający nr 1. Wchodzi o godz. 8.00, zdający nr 2. o godz. 8.02, zdający nr.3 o godz. 08.04 

itd., tak aby proces rejestracji i losowania numerków przebiegał sprawnie i zakończył się do godz. 9.00.).  

4. Z powodów organizacyjnych dopuszcza się rozpoczęcie egzaminu nieco później niż o godz. 9.00 zgodnie 

z realnym czasem rozpoczęcia pracy z arkuszami, nie później jednak niż godz. 9.15. 

5. Członkowie ZN rozpoczynają wpuszczanie zdających na sale egzaminacyjne z zachowaniem procedur 

bezpieczeństwa dotyczących środków ochrony własnej i zachowania odpowiednich odległości. 

6. Wpuszczanie i wypuszczanie zdających z sal egzaminacyjnych podczas egzaminów maturalnych odbywa 

się wg. poniższego harmonogramu: 

Lp.  
Sala 

egzaminacyjna 
 

Wejście / wyjście 

Pomieszczeni
e na rzeczy 

osobiste 

 
Toalety 

Pomieszczeni
e dla osoby 

omdlałej 

Pomieszczenie 
izolatorium dla 

chorego 

1. 

Sala 
gimnastyczna 
(budynek 
główny) 

Wejście  
ewakuacyjne  nr 3 
- łącznik przed 
salą gimnastyczną 
(Grupa I nr 1-30) 

Szatnia 1  
przy Sali 
gimnastycznej 
 Toalety 

przy 
szatniach 

Pokój 
pielęgniarki 
(parter 
główny 
budynek) 

Sala BHP  
(I piętro budynek 
główny) Wejście 

ewakuacyjne nr 5 
od strony boiska 
(grupa II nr 31-60) 

Szatnia 3  
przy Sali 
gimnastycznej 

2. 

Korytarz  
II piętro 
(budynek 
główny) 

Wejście  
ewakuacyjne nr 2 
przy sekretariacie 

Sala 109 II piętro 
Pokój 
pielęgniarki 

Sala BHP  
(I piętro budynek 
główny) 

3. 
Świetlica 
(budynek 
główny) 

Wejście  
ewakuacyjne nr 1 
– wejście główne 
do szkoły 

Szatnia przy 
wejściu 
głównym 

parter 
Pokój 
pielęgniarki 

Sala BHP  
(I piętro budynek 
główny) 

4. 

Sale na język 
angielski 
(budynek 
internatu 
 I piętro) 

Wejście 
ewakuacyjne nr 1 
do budynku 
internatu (od 
strony parku) 

Sala i9 
I piętro 
budynku 
internatu 

Pokój 
nauczycieli 
języków 
obcych 

Sala BHP  
(I piętro budynek 
główny) 

5. 
Sala K1  
(I piętro) 

Wejście  
ewakuacyjne nr 1 
– wejście główne 
do szkoły 

Szatnia  
przy wejściu 
głównym 

 
Pokój 
pielęgniarki 

Sala BHP  
(I piętro budynek 
główny) 

6.  Sala K2 (parter) 
Wejście 4 
ewakuacyjne 
do sali od frontu  

Szatnia  
przy wejściu 
głównym 

parter 
Pokój 
pielęgniarki 

Sala BHP  
(I piętro budynek 
główny) 

7. Przy wejściu do każdej sali egzaminacyjnej, przy stolikach ze słownikami (na j. polskim) oraz  

w pomieszczeniach izolacji umieszczone są płyny do dezynfekcji rąk oraz wszystkie niezbędne 

instrukcje. 


