
 

Informacja dla maturzystów - Ważne - Tydzień przed egzaminem – 

zanim przyjdziesz na egzamin maturalny. 

 

Drodzy maturzyści, zostały już opublikowane nowe wytyczne do organizacji 

i przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2020, dlatego prosimy wszystkich uczniów 

i osoby, które będą w naszej szkole przystępowały do egzaminu maturalnego o 

zapoznanie się z komunikatem CKE, a przede wszystkim dokumentem (pełny tekst): 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE 

SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. R.TRAUGUTTA 

W ZGIERZU PODCZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO – W OKRESIE 

PANDEMII KORONA WIRUSA (SARS- CoV-2). 

Znajdziecie tam wytyczne obowiązujące na terenie szkoły podczas egzaminu 

maturalnego np.,: 

 

 Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. W dniach 

08.06, 09.06, 10.06.2020 będzie obowiązywał harmonogram wejścia do szkoły 

dla maturzystów tzn. otwarte będą dwa wejścia: A - główne (od strony 

ul. A. Musierowicza 2) , B - boczne (od strony boiska).  

 

Harmonogram wejść dla zdających w ww dni oraz 10.06.2020 (od godz. 13.00 – 

j. angielski- poziom rozszerzony) : 

Klasa 3a - wejście A od godz. 8.00-8.15/ dotyczy j. angielski PR- 13.00-13.15 

Klasa 3b - wejście B od godz. 8.00-8.15/ dotyczy j. angielski PR 13.00-13.15 

Klasa 3c - wejście A od godz. 8.15-8.30/ dotyczy j. angielski PR 13.15-13.30 

Klasa 3d - wejście B od godz. 8.15-8.30/ dotyczy j. angielski PR 13.15-13.30 

Pozostali uczniowie, którzy z przyczyn niezależnych nie będą mogli dotrzymać 

ww. godzin - wejście A od godz. 8.00- 8.40/ dotyczy j. angielski PR- 13.00-13.40 

http://www.traugutt.miasto.zgierz.pl/sites/default/files/Procedury%20bezpiecze%C5%84stwa%20na%20terenie%20SLO%20podczas%20egzaminu%20maturalnego%20w%20okresie%20pandemii%20koronawirusa%20%202020.pdf
http://www.traugutt.miasto.zgierz.pl/sites/default/files/Procedury%20bezpiecze%C5%84stwa%20na%20terenie%20SLO%20podczas%20egzaminu%20maturalnego%20w%20okresie%20pandemii%20koronawirusa%20%202020.pdf
http://www.traugutt.miasto.zgierz.pl/sites/default/files/Procedury%20bezpiecze%C5%84stwa%20na%20terenie%20SLO%20podczas%20egzaminu%20maturalnego%20w%20okresie%20pandemii%20koronawirusa%20%202020.pdf
http://www.traugutt.miasto.zgierz.pl/sites/default/files/Procedury%20bezpiecze%C5%84stwa%20na%20terenie%20SLO%20podczas%20egzaminu%20maturalnego%20w%20okresie%20pandemii%20koronawirusa%20%202020.pdf


Przy wejściu do szkoły będzie wstępna dezynfekcja rąk (dozownik – patrz zdjęcia). 

                                   

Następnie Zdający udają się do szatni, gdzie zostawiają swoje rzeczy. 

W pozostałe dni matur Zdający wchodzą wejściem głównym A. 

 

 Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, 

linijki, cyrkla, kalkulatora itd. W dniu kiedy odbywać się będzie egzamin 

maturalny z matematyki – poziom podstawowy i rozszerzony, należy 

przed egzaminem dać do sprawdzenia kalkulator (nauczyciele 

matematyki będą sprawdzać kalkulator od godz. 8.15 w wyznaczonych 

miejscach w szkole – tj. przy drzwiach wejściowych na każdym piętrze). 

Na pozostałych egzaminach będą sprawdzać członkowie zespołu 

nadzorującego.  Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów 

piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest 

ich dezynfekcja. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych 

zdających.  


