
MATURZYSTO!

Absolwencie Liceum Sztuk Plastycznych w Gryficach!

1.  Na egzamin możesz przyjść wyłącznie zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.

2.  Nie  możesz  przyjść  na  egzamin,  jeżeli  przebywasz  w  domu  z  osobą
odbywającą kwarantannę lub będącą w izolacji w warunkach domowych, albo
sam jesteś objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) uczniowie zdający egzamin,
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie

zespołów  nadzorujących,  obserwatorzy,  osoby  wyznaczone  do
przygotowania  i  obsługi  oraz  obsługujące  sprzęt  i  urządzenia
wykorzystywane  w  czasie  egzaminu  (np.  komputery,  sprzęt
nagłaśniający, sprzęt medyczny), 

3) inni  pracownicy  szkoły  odpowiedzialni  za  utrzymanie  obiektu
w czystości, dezynfekcję itp.,

4) pracownicy odpowiednich  służb,  np.  medycznych,  jeżeli  wystąpi
taka konieczność.

4.  Niedozwolone  jest  przebywanie  na  terenie  szkoły  osób  innych  niż  wyżej
wymienione,  w tym rodziców /  prawnych opiekunów uczniów za  wyjątkiem
zdających, którzy wymagają pomocy medycznej.

5. Nie powinieneś wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy,  w tym: książek,
telefonów komórkowych, maskotek.

6.  Na  egzaminie  korzystasz  z  własnych  przyborów  piśmienniczych,  linijki,
cyrkla, kalkulatora itd. 

7. Nie możesz pożyczać przyborów od innych zdających.

8. Na egzamin możesz przynieść własną butelkę z wodą. W sali egzaminacyjnej
butelkę z wodą stawiasz na podłodze obok swojego stolika.

9. Jeśli  przystępujesz do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będziesz
mógł  zjeść  przyniesione  przez  siebie  produkty  podczas  przerwy  między
egzaminami w sali 214.
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10.  Jeśli  przystępujesz  do dwóch egzaminów jednego dnia,  możesz  w czasie
przerwy  opuścić  budynek  szkoły  albo  oczekiwać  na  terenie  szkoły  na
rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia w sali 211 lub 214.

11.  Czekając  na  wejście  do  szkoły  albo  sali  egzaminacyjnej  zachowujesz
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz masz zakryte usta i nos (maseczką
jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą).

12.  Zakrywasz  usta  i  nos  podczas  przebywania  na  terenie  całej  szkoły,
z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsca.

13.  Członek  zespołu  nadzorującego  –  podczas  wpuszczania  do  sali
egzaminacyjnej  -  może  poprosić  Cię  o  chwilowe odsłonięcie  twarzy w celu
zweryfikowania  Twojej  tożsamości  (zachowuj  wówczas  co  najmniej 1,5-
metrowy odstęp).

14. Jesteś zobowiązany zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej. 

15.  Po  zajęciu  miejsca  w  sali  egzaminacyjnej  (w  trakcie  egzaminu)  masz
obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

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

2) wychodzisz do toalety,
3) kończysz pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzisz z sali

egzaminacyjnej.

16.  Możesz  mieć  zakryte  usta  i  nos  w  trakcie  egzaminu,  nawet  po  zajęciu
miejsca przy stoliku.

17.  Nie  możesz  przebywać  w  sali  egzaminacyjnej  podczas  przerw  między
poszczególnymi  zmianami  egzaminu  ze  względu  na  konieczność
przeprowadzenia  dezynfekcji  tych  miejsc  oraz  –  jeżeli  to  konieczne  –
znajdujących się w nich sprzętów.

18. Przy wejściu do szkoły zauważysz informację:

1) dotyczącą  objawów  zarażenia  koronawirusem  oraz  sposobów
zapobiegania zakażeniu,

2) zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji
sanitarno-epidemiologicznej,

3) zawierającą  adres  oraz  numer  telefonu  najbliższego  oddziału
zakaźnego,

4) zawierającą numery telefonów do służb medycznych,
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5) zawierającą  numer  infolinii  NFZ  w  sprawie  koronawirusa
(800 190 590).

19.  Przy  wejściu  do  szkoły  będzie  umieszczony  płyn  do  dezynfekcji  rąk,
z którego skorzystasz wchodząc na teren szkoły. 

20. Płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją na temat prawidłowej dezynfekcji
będzie dostępny w sali egzaminacyjnej.

21.  Koniecznie  użyj  płynu  do  dezynfekcji  przed  skorzystaniem  ze  słownika
ortograficznego lub słownika poprawnej polszczyzny.

22. Płyn do dezynfekcji znajdować się będzie przy stoliku ze słownikami.

23. Rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. będziesz mógł zostawić
w sali 211 (dziewięć pierwszych osób) i w sali 214 (dziewięć następnych osób). 

24. Po odbiór swoich rzeczy zgłosisz się do Sekretariatu Szkoły.

25. W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych znajdziesz plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat
prawidłowej dezynfekcji rąk.

26.  Przed  rozpoczęciem  egzaminu  zostaniesz  poinformowany  przez
przewodniczącego  zespołu  nadzorującego  o  obowiązujących  zasadach
bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim o:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
2) obowiązku  zakrywania  ust  i  nosa  w  przypadku  kontaktu

bezpośredniego  z nauczycielem,  wyjścia  do  toalety  lub  wyjścia
z sali  egzaminacyjnej  po  zakończeniu  pracy  z  arkuszem
egzaminacyjnym,

3) niedotykaniu  dłońmi  okolic  twarzy,  zwłaszcza  ust,  nosa  i  oczu,
a także  przestrzegania  higieny  kaszlu  i  kichania:  podczas  kaszlu
i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

4) konieczności  zachowania  odpowiedniego  dystansu  od  innych
zdających po zakończonym egzaminie.

27. Na każdy egzamin zgłaszasz się o godzinie 8:15 przed budynkiem szkoły
zachowując 2-metrowe odstępy pomiędzy innymi zdającymi.

28. Na teren szkoły zostaniesz wpuszczony przez Panią Sekretarkę.
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29. Bezpośrednio udajesz się do sali  nr  212,  gdzie  spotkasz się z  członkami
komisji egzaminacyjnej.

30. Nie opuszczasz sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny
od  godziny  rozpoczęcia  egzaminu,  np.  przed  godziną  10:00,  jeżeli  egzamin
rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności
zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi).

31.  Wrażeniami  po  egzaminie  dzielisz  się  z wykorzystaniem  mediów
społecznościowych,  komunikatorów,  telefonicznie,  a nie  w  czasie  spotkań
w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

32.  Potwierdzasz  swoją  obecność  na  egzaminie  podpisując  się  w  wykazie
własnym długopisem.

33.  Możesz  opuścić  na  stałe  salę  egzaminacyjną  (jeżeli  zakończyłeś  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  skończyłeś  pracę  z  arkuszem  egzaminacyjnym)  nie
opuszczasz sali egzaminacyjnej. 

34. Jeżeli zauważysz u siebie niepokojące objawy choroby, zgłaszasz ten fakt
przewodniczącemu  zespołu  nadzorującego  lub  członkowi  zespołu
nadzorującego. Zostaniesz wówczas odizolowany w odrębnym pomieszczeniu
lub  w  wyznaczonym  miejscu  z  zapewnieniem  minimum  2  m  odległości  od
innych osób. 


