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DOKUMENT ZOSTAŁ OPRACOWNAY NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH CENTRALNEJ 

KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ                                                                  

ORAZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO 

I. ZASADY OGÓLNE 

Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel), która: 

1. jest zdrowa, bez objawów wskazujących chorobę zakaźną 

2. nie przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych  

3. nie jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych 

Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce, a jeżeli istnieją przeciwskazania 

zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji należy je umyć. 

Należy także: 

1.  bezwzględnie stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na 

powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust, 

2. zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie 

zwracać uwagę innym w tym zakresie, 

3. unikać większych skupisk uczniów, 

4. zachowywać dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych 

oraz na terenie szkoły. 

 

II. EGZAMIN MATURALNY 

 

W związku z sytuacją epidemiczną, tegoroczny egzamin odbywać się będzie w zwiększonej 

ilości sal. 

 

1. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

2. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. 

3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, 

kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

4. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 
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5. Uczniowie zdający egzamin maturalny w budynku A wchodzą na teren szkoły przez bramę 

parkingową.  

6. Uczniowie, którzy zdają egzamin maturalny w budynku B,  wchodzą na teren szkoły bramą 

znajdującą się pomiędzy budynkiem A i B.  

7.  Uczniowie, którzy zdają egzamin w sali gimnastycznej, wchodzą  bezpośrednio do  budynku 

wejściem głównym od ulicy Hallera.  

8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp  

(co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

9. 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: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

2) wychodzi do toalety 

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 

10. Przy wejściu do budynku obowiązkowa jest dezynfekcja rąk. 

11. Sale egzaminacyjne zostały odpowiednio wyposażone zgodnie z wytycznymi. 

12. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 

15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 

minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.  

13. Po zakończeniu egzaminu maturalnego uczniowie wychodzą z sali egzaminacyjnej z zachowaniem 

co najmniej 1, 5m odstępu.  

Uczniowie z budynku A wychodzą wyjściem głównym na ul. Hallera.  

Uczniowie z budynku B wychodzą wyjściem głównym na ul. Hallera.  

Uczniowie z sali gimnastycznej wychodzą tylnym wyjściem, a następnie bramą przy budynku C. 

14. 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. 

15. Po  każdorazowym wyjściu z sali oraz przed wejściem do niej, należy obowiązkowo zdezynfekować 

ręce. 

16. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawiają niepokojące objawy choroby, 

przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej 

osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu                    

z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób.  
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Budynek A sala nr 5.  

Budynek B sala konsultacyjna.  

Budynek C szatnia obok sali gimnastycznej. 

17. Dyrektor szkoły po otrzymaniu informacji o podejrzeniu zachorowania w trybie alarmowym 

powiadamia: 

Stację sanitarno-epidemiologiczną tel.: 602 534 361; 

18. W przypadku nasilonych objawów należy zadzwonić pod numer alarmowy 112; 

19. Najbliższy oddział zakaźny: 

Poznań, ul. Szwajcarska 3 – 61 873 93 76 

Wrocław, ul. Koszarowa 5 – 71 395 75 20 

20. Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu tel. 61 854 48 00, 609 794 670, 

21. Dyrektor szkoły postępuje zgodnie z zaleceniami pracowników odpowiednich służb. 

 

III. KONSULTACJE W ZSZ W RAWICZU ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE                                                

Z HARMONOGRAMEM PRZEKAZANYM PRZEZ DYREKTORA ZA POMOCĄ 

MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH POPRZEZ LIBRUSA. ZASADY WCHODZENIA 

PORUSZANIA SIĘ I WYCHODZENIA Z BUDYNKÓW I SZKOŁY OBOWIĄZUJĄ 

TAKIE SAME JAK PRZY EGZAMINACH MATURALNYCH. 

1. Od 1.06.2020 roku w Zespole Szkół Zawodowych umożliwiono konsultacje dla uczniów. 

2. Warunkiem koniecznym wzięcie udziału w konsultacjach jest bezwzględne zastosowanie się do                 

I. Zasady Ogólne, oraz zgłoszenie chęci, poprzez dziennik Librus nauczycielowi uczącemu danego 

przedmiotu do godziny 12.00, najpóźniej w dniu poprzedzającym.  

3. Po ustaleniu daty i godziny spotkania, rodzice ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń, 

zobowiązani są dostarczyć poprzez Librus wypełnioną ankietę (załącznik nr 1). 

4. Po opuszczeniu sali konsultacji ucznia następuję pół godziny przerwy podczas, której następuje 

wietrzenie sali oraz jej dezynfekcja m.in. dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, 

klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym 

blatów w salach. 

5. Uczeń zobowiązany jest zabrać do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie 

będzie mógł ich pożyczać od innych. 

6. W przypadku zaobserwowania u kogokolwiek objawów chorobowych stosujemy zasadny podane             

w II Egzamin Maturalny punkty 16-21. 
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IV. BIBLOTEKA JEST ZAMKNIĘTA. UCZNIOWIE, KTÓRZY MUSZĄ ODDAĆ KSIĘŻKĘ 

BĘDĄ MIELI WYZNACZONE MIEJSCE W BUDYNKU A W KTÓRYM BĘDĄ MOGLI 

KSIĄŻKĘ ZOSTAWIĆ. 

 

 

 

  

 

 

 


