DRODZY MATURZYŚCI ZSDGIL
Chcąc bezpiecznie i sprawnie przeprowadzić maturę 2021 ustalamy:
Wejście na parter
SEKTOR LEWY

hala, s. 3 i 6
od godz. 830

Wejście na piętra
SEKTOR PRAWY
I PIĘTRO

II PIĘTRO

III PIĘTRO

s.11-12
godz. 835

s.21-26
godz. 825

s.31-35
godz. 815

wejście na boisko
ul. B. PUZON
- przed wyjściem na egzamin sprawdź w SYSTEMIE, w jakiej sali
będziesz pisał/a,
-na teren szkoły wejdź przez boisko szkolne od ul. Baśki Puzon /plan/
mając założoną maskę lub inną osłonę, którą możesz zdjąć dopiero po
zajęciu miejsca na sali egzaminacyjnej,
a)zdający na parterze proszeni są zgłoszenie się na godz. 830,
przechodzą do s.3 i hali przez sektor LEWY,
- zdający na piętrach, przechodzą do sal przez sektor PRAWY,
proszeni są o zgłoszenie się
b) na godz. 815zdający na III piętrze (s.35-31),
c) na godz. 825 zdający na II piętrze (s.26-21),
d) na godz. 835 zdający na I piętrze (s.11-12),
e)absolwenci z 2020 i starsi proszeni są zgłoszenie się na godz. 830

-nad porządkiem na boisku czuwać będą wyznaczeni nauczyciele,
których polecenia należy bezwzględnie wykonywać/np. zachowuj
dystans/, a przed salą będzie czekać Zespół Nadzorujący
-na egzamin nie należy przynosić środków łączności ani innych
zbędnych rzeczy, jeśli jednak je przyniesiecie to MUSZĄ one być
pozostawione w przeźroczystych, własnych woreczkach/ torbach
przed salą
- Zespół Nadzorujący bezzwłocznie rozpocznie procedurę
przedegzaminacyjną (sprawdzenie tożsamości i pomocy, losowanie i
zajmowanie miejsc, rozdanie kodów itd.)
-proszę uważnie wysłuchać krótkiego szkolenia przewodniczącego ZN
na temat spraw sanitarnych i organizacyjnych a następnie spokojnie
wykonywać swoje obowiązki przestrzegając omówionych zasad
- obowiązuje Was zakaz opuszczenia sali egzaminacyjnej na stałe
przez godzinę od rozpoczęcia egzaminu oraz wychodzenia 15 minut
przed końcem egzaminu,
-w przypadku złego samopoczucia, należy ten fakt zgłosić
nauczycielowi, który podejmie właściwe działania /np. uczeń zostanie
umieszczony w przygotowanej izolatce, powiadomieni zostaną
rodzice i odpowiedzialne służby/.
-po wyjściu z sali po egzaminie, zabieramy zdeponowane rzeczy i
szybko opuszczamy szkołę dowolnym wyjściem /z wyjątkiem wyjścia
od parkingu/.
Do zobaczenia i powodzenia.

