PODSTAWOWE INFORMACJE OBOWIĄZUJĄCE WSZYSTKICH!
1. Zabierz maseczkę i rękawiczki 😊 lub po przyjściu do szkoły pobierz

w sekretariacie!
2. Proszę się ciepło ubrać. Budynek szkoły jest BARDZO wychłodzony!
3. Na egzamin może przyjść tylko i wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych

kompatybilnych z Covid-19. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść, jeżeli przebywa w domu z osobą
na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta
kwarantanną lub izolacją. Powyższe zdanie nie dotyczy osób w pełni
zaszczepionych przeciw Covid-19. Rodzic ani żadne inne osoby nie mogą wejść na
teren szkoły.

4. Wchodzimy do szkoły w maseczkach i rękawiczkach. Przy wejściu należy

obowiązkowo zdezynfekować ręce.

5. Wszystkie osoby przebywające w szkole w trakcie poruszania się po jej terenie

mają obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek.

INFORMACJE DLA UCZNIÓW
1. Na teren szkoły nie można wnosić zbędnych rzeczy, m.in. książek, jakichkolwiek
urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek. W razie konieczności wniesienia należy je
pozostawić w depozytach w sali nr 1 lub sali nr 4 – w zależności od miejsca pisania
egzaminu.
2. Na egzaminie korzystamy z własnych przyborów. Zabierz więc kilka czarnych
długopisów i w zależności od przedmiotu swoją linijkę, cyrkiel, lupę słuchawki.
Szkoła zapewnia odpowiednie tablice z wzorami oraz kalkulatory, które są
dezynfekowane po każdym egzaminie.
3. Koniecznie zabierz dowód osobisty lub paszport!
4. Na egzamin możesz przynieść przezroczystą butelkę z wodą. Musisz ją zawsze mieć
postawioną na podłodze obok stolika. Nie wolno jej mieć na stoliku.
5. Koniecznie sprawdź na podanej w mailu lub grupie „Matura 2021” stronie
internetowej w jakiej sali piszesz egzamin! W zależności od tego wejdź odpowiednim
wejściem do szkoły. Uczniowie, którzy piszą na sali gimnastycznej wchodzą wejściem
przy sali gimnastycznej, a uczniowie którzy piszą na pierwszym lub drugim piętrze
wchodzą głównym wejściem. Należy ustawić się zgodnie z poniższymi zdjęciami.
Ustawiamy się tak jak jest pociągnięta biała linia. Czekając na wejście uczniowie
zachowują minimum 1,5 m dystansu od siebie oraz mają założoną maseczkę
zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki.

Wejście do sali gimnastycznej

Wejście na pierwsze i drugie piętro

6. Gdybyś zapomniał/zapomniała, gdzie piszesz egzamin to w szkole są tylko dwa
miejsca wywieszania list uczniów, tj. na drzwiach wejściowych sali gimnastycznej
oraz w szkolnej gablotce na parterze – tam, gdzie zazwyczaj jest plan lekcji. Po wejściu
do szkoły sprawdź więc, gdzie piszesz egzamin.

