
Szczególne rozwiązania związane z organizowaniem i przeprowadzeniem egzaminu 

maturalnego. 

 w Zespole Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie. 

1. Egzamin maturalny przeprowadza się w wyznaczonych w harmonogramie salach. 

2. W dniach 4-7 czerwca wejście do szkoły wyznaczone jest odrębnie dla klas: wejście 

główne – 6b wejście ewakuacyjne od strony  Sali gimnastycznej – IVa, IVb. 

3. Maturzyści klasy IVa i 6b korzystają z szatni szkolnej w wyznaczonym boksie szatni 

głównej, maturzyści klasy IVb z szatni nr 42a. Przyniesione rzeczy osobiste są 

podzielone na te, które zostawione są w szatni oraz te, które zdający zabiera z sobą 

na salę (maseczka, długopis, dowód osobisty, woda, przybory w zależności od 

przedmiotu, chusteczki). W szatni, pozostałe rzeczy każdego maturzysty są 

przechowywane w przezroczystych workach foliowych.  

4. Przy wejściu do szkoły mierzona jest temperatura oraz przeprowadzana jest 

dezynfekcja rąk. Maturzyści mogą pobrać przygotowane rękawiczki . Osłony ust i 

nosa noszone są do momentu rozpoczęcia pracy na Sali. W pozostałych przypadkach, 

wymienionych w wytycznych CKE (wyjście do toalety, wcześniejsze zakończenie 

pracy, rozmowa z członkiem ZN), należy zawsze zakładać maseczki. 

5. W przypadku alergii lub objawów innych chorób przewlekłych, należy poinformować 

o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Do egzaminu nie mogą przystąpić 

uczniowie członkowie SZN, jeżeli przebywają w domu z osobą w izolacji, lub sami są 

objęci kwarantanną lub izolacją. Nie dotyczy ozdrowieńców i osób zaszczepionych 

przewidzianymi procedurą dawkami (1 lub 2 dawki). 

6. W przypadku pojawienia się objawów COVID 19, dla zdających i członków ZN 

wyznaczone jest odrębne pomieszczenie – Izolatorium. 

7. Zdający zachowują dystans min. 1,5 m między sobą. 

8. Na terenie szkoły można korzystać tylko z wyznaczonych toalet. 

9. Zdający wchodzą pojedynczo do Sali (4-7 czerwca), w której po okazaniu dokumentu 

tożsamości i złożeniu podpisu na wykazie zdających w Sali, zajmują wylosowane przez 

członka ZN  miejsce. Nie należy zmieniać układu stołów, pozwalających na 

zachowanie dystansu min. 1,5 m. 

10. W dniach 4-7 czerwca zdający wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami, od 

godziny 8.15, w oczekiwaniu na wejście zachowują dystans min. 1,5 m. 

11. W dniu 7 czerwca zdający w salach 57, 56, 55 wchodzą wejściem ewakuacyjnym od 

strony warsztatów, przez Galerię, duże patio i wejście ewakuacyjne od strony dużego 

patio na korytarz sal ogólnokształcących. Zdający w salach 52, 53 i 54  wchodzą 

wejściem głównym przez korytarz sal ogólnokształcących od strony szatni. 

Obowiązują takie same procedury jak w pierwszym i drugim dniu egzaminu (pomiar 

temperatury, dezynfekcja, poruszanie się w wyznaczonych sektorach szkoły, 

zachowanie dystansu min. 1,5 m). 


