
Egzamin maturalny z języka angielskiego PP  – załącznik nr 4 

1. Osoby zdające również egzamin z języka angielskiego PR mogą przerwę między egzaminami spędzić w 

sali 222. 

2. Zdający, który stwierdził u siebie objawy chorobowe powinien zgłosić ten fakt Przewodniczącemu 

zespołu nadzorującego. W czasie egzaminu dyżurować będzie pielęgniarka szkolna oraz wyznaczone 

będzie pomieszczenie, w którym będzie można odizolować zdającego. 

3. Przy wejściu do szkoły umieszczona jest informacja: 

i. dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu 

ii. zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej 

iii. zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego 

iv. zawierająca numery telefonów do służb medycznych 

v. zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590). 

4. Zespół nadzorujący zostanie poinformowany o zdających chorujących na alergię, katar lub łzawienie, 

aby nie interpretować takich objawów jako niepokojących. 

5. Pamiętaj, by podpisując się na wykazie zdających używać własnego długopisu. 

6. Wchodząc do szkoły należy udać się na salę gimnastyczną celem pozostawienia rzeczy osobistych w 

depozycie. 

7. Z sali gimnastycznej udajemy się łącznikiem do sal egzaminacyjnych. Na łączniku znajdziecie tablicę z 

wykazem zdających. Na nim można sprawdzić do której sali egzaminacyjnej należy się udać: 

i. sala 2 – sala 116 – 25 osób 

ii. sala 3 – sala 114 – 20 osób 

iii. sala 4 – sala 122 – 20 osób 

iv. sala 5 – sala 123 – 20 osób 

v. sala 7 – sala 224 – 20 osób 

vi. sala 8 – sala 126 – 20 osób 

vii. sala 9 – sala 125 – 20 osób 

viii. sala 10 – sala 124 – 13 osób 

8. Zespoły nadzorujące zaczną wpuszczać do sal od godziny 8:30.  

Uwaga!!! Należy pamiętać o zachowaniu 2 metrów odstępu w kolejce. Nie obowiązuje kolejność 

alfabetyczna. 

9. Można zabrać ze sobą małą butelkę z wodą mineralną, którą należy postawić na podłodze przy 

stanowisku zdającego. 

 


