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Maturzy¶ci g³ównie z lat ubieg³ych. Informacja o tym kiedy przyj¶æ do szko³y, co mieæ, gdzie i¶æ.
Informacje o maturach s± tak¿e na OKE Jaworzno wiêc warto na koniec przeczytaæ.

Procedury na matury dla maturzystów

1. Na egzamin przychodzimy najpó¼niej 30min wcze¶niej (na matematykê 40min wcze¶niej)

2. Je¿eli bêdzie pogoda ustawiamy siê na dworze w odstêpach 1,5m miêdzy zdaj±cymi. Je¿eli nie bêdzie pogody
ustawiamy
siê na przewi±zce i schodach w dó³ na salê gimn. wchodz±c od podwórka przez szko³ê.

3.Na egzamin przychodzimy obowi±zkowo w maseczkach/przy³bicach i rêkawiczkach. Dopiero po zajêciu miejsca na
sali egzaminacyjnej mo¿na zdj±æ maseczkê i rêkawiczki

4.Przed wej¶ciem na salê obowi±zkowo korzystamy z dozownika z p³ynem odka¿aj±cym

5.Przed ka¿dym wyj¶ciem z sali egzaminacyjnej np. ubikacja nale¿y w³o¿yæ maseczkê/przy³bicê i rêkawiczki

6.Je¿eli korzystamy na j. polskim z dodatkowego s³ownika wk³adamy maseczkê/przy³bicê i rêkawiczki na czas
korzystania.

7.Na ka¿dy egzamin przynosimy komplet swoich przyborów (d³ugopisy, linijki, lupy, kalkulatory itd.) dozwolonych na
danym egzaminie. Przynosimy tak¿e swoj± wodê (max 0,5l) i ustawiamy na pod³odze z lewej strony ³aweczki przy
której piszemy egzamin

8.Je¿eli egzamin odbywa siê na sali gimnastycznej torby z rzeczami osobistymi (komórki) zostawiamy na wieszakach
przy szatniach sali gimnastycznej

9.Je¿eli egzamin odbywa siê w klasie torby z rzeczami zostawiamy w sali nr. 7

10. Po egzaminie po zabraniu swoich rzeczy udajemy siê do domu. Nie gromadzimy siê przed szko³± , nie czekamy
na innych, nie komentujemy w grupach wra¿eñ z egzaminu.

11.W pomieszczeniach z szafkami max 1 osoba w tym samym czasie.

12.W pomieszczeniach ubikacji szko³y max 2 osoby na pomieszczenia, w ubikacjach przy sali gimn. max 1 osoba na
pomieszczenie.

13.Drzwi od sal egzaminacyjnych bêd± zawsze otwarte, nie dotykamy klamek, porêczy, nie siadamy na ³aweczkach
na korytarzach, nie zostawiamy swoich rzeczy na ³aweczkach,schodach itp.

14.Dowód osobisty jest przepustk± na maturê, nie zapomnijcie go zabraæ
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15.Na li¶cie obecno¶ci przed wej¶ciem do sali podpisujecie siê w³asnym d³ugopisem, nauczyciel losuje wam numerek
stolika

16.Wiêcej szczegó³owych informacji o maturze, kiedy wyniki, kiedy poprawki lub dodatkowy termin na stronie:
https://oke.jaworzno.pl/www3/
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