Komunikat dla maturzystów przedstawiony przez wychowawców klas w dniu 22 maja 2020 r.
1. W związku z informacją dyrektora CKE z 15 maja 2020 r. na temat Wytycznych dotyczących
przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych informuję o zasadach organizacji i przebiegu
egzaminów maturalnych w Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu.
2. Ze względu na konieczność zachowania procedur sanitarno-epidemicznych czas zbiórki
maturzystów przed egzaminami został przyspieszony i wydłużony. Przed wskazaną godziną zbiórki
abiturienci, respektując zasady bezpiecznego zachowania się w warunkach epidemii (nie należy podawać
ręki na powitanie, zachować dystans odległości, obowiązują maseczki i rękawiczki ochronne, maturzyści
zaopatrzeni są we własne długopisy z wkładem w kolorze czarnym), zbierają się na boisku do
koszykówki w pobliżu hali sportowej. Absolwenci zajmują wskazaną dla danej klasy część boiska
i ustawiają się w porządku alfabetycznym.
3. Uwaga! W przypadku niepomyślnych prognoz pogody (np. przewidywany deszcz, burza) proszę
zaopatrzyć się w parasol i odpowiednie ubranie ochronne. Jeśli warunki atmosferyczne będą szczególnie
niesprzyjające miejscem zbiórki maturzystów będzie galeria dla widzów w hali sportowej.
4. Dyrektor szkoły (lub wyznaczona przez niego osoba) wyczytuje z listy egzaminacyjnej kolejnych
uczniów, którzy po wyczytaniu, zachowując właściwy dystans społeczny, udają się wskazaną i oznaczoną
drogą do hali sportowej.
5. Po wejściu do hali sportowej każdy maturzysta dezynfekuje ręce i kieruje się do wyznaczonej dla danej
klasy szatni gdzie zostawia odzież wierzchnią, torbę/torebkę, telefon oraz inne rzeczy, których nie można
wnieść na egzamin i przechodzi do sali egzaminacyjnej. Uwaga! Następny maturzysta udaje się do szatni
dopiero po jej opuszczeniu przez swojego poprzednika na liście a ruchem uczniów kieruje wyznaczony
do tej roli członek Zespołu Nadzorującego dany egzamin.
6. Po wejściu na salę egzaminacyjną dalsza procedura jest dokładnie taka, jak podczas matury próbnej, czyli
kolejno następuje: sprawdzenie tożsamości, losowanie miejsca, podpisanie listy egzaminacyjnej i zajęcie
wylosowanego miejsca (którego nie wolno już opuszczać). Po zajęciu miejsca będzie można zdjąć
maseczkę ochronną z twarzy.
7. Podczas pobytu na sali egzaminacyjnej obowiązują następujące zasady: 2 m dystansu społecznego
pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami a przypadku konieczności skorzystania ze
słownika należy ponownie założyć własną maseczkę i zapewnione przez szkołę rękawiczki ochronne
(będą leżały na stoliku).
8. Maturzyści, którzy skończą rozwiązywanie arkusza egzaminacyjnego przed wyznaczonym czasem
opuszczają salę egzaminacyjną po uzyskaniu zgody od przewodniczącego Zespołu Nadzorującego.
Podczas opuszczania sali egzaminacyjnej obowiązują ich również zasady zachowania bezpiecznej
odległości oraz indywidualne odbieranie swoich rzeczy pozostawionych w szatni.
9. Kiedy upłynie wyznaczony czas pisemnego egzaminu maturalnego przewodniczący Zespołu
Nadzorującego ogłasza koniec egzaminu. Do czasu zebrania arkuszy maturalnych przez członków
Zespołu Nadzorującego abiturienci pozostają na swoich miejscach. Opuszczanie sali egzaminacyjnej
będzie odbywało się indywidualnie, zgodnie z poleceniami przewodniczącego Zespołu Nadzorującego
i zachowaniem zasad zachowania bezpiecznej odległości na korytarzu hali sportowej oraz w szatniach
a ruchem uczniów będzie kierował ponownie wyznaczony do tej roli członek Zespołu Nadzorującego.
10. Zarówno przed egzaminem jak i po jego zakończeniu pracownicy obsługi będą dbać o właściwe
utrzymywanie czystości sal egzaminacyjnych, pomieszczeń sanitarnych i ciągów komunikacyjnych.
Dezynfekowane będą też powierzchnie dotykowe takie jak poręcze, klamki, włączniki światła,
klawiatury, poręcze krzeseł i powierzchni płaskich, w tym zwłaszcza blaty stolików uczniowskich.
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