Matura 2022
Organizacja egzaminów i zasady bezpieczeństwa
w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie

Drodzy Maturzyści,
Ważne informacje na temat organizacji egzaminów:
1. Na egzamin przychodzicie o godzinie 8.15 oraz 13.30, gdy egzamin odbywa się po południu
(historia sztuki, 19 maja).
2. Terminy egzaminów, numery sal egzaminacyjnych sprawdzajcie każdorazowo w systemie
elektronicznym.
3. Zawsze miejcie ze sobą dowód osobisty i długopis z czarnym tuszem.
4. Na egzamin z matematyki przynieście kalkulator prosty, linijkę i cyrkiel. Wykaz przyborów na
pozostałe egzaminy znajdziecie na naszej stronie internetowej.
5. Po egzaminie pamiętajcie, by oddać Komisji kartę z naklejkami kodów.
6. Jeżeli z usprawiedliwionych powodów, np. choroba, nie będziecie mogli uczestniczyć
w egzaminie, zgłoście się do lekarza i jeszcze tego samego dnia powiadomcie o tym dyrektora
szkoły. Wypełnijcie załącznik 6 ze strony oke.krakow.pl i dostarczcie do szkoły wraz
z zaświadczeniem lekarskim o chorobie w celu uzyskania prawa do zdawania egzaminu
w terminie dodatkowym. Załącznik 6 jest dostępny na stronie internetowej ALO w zakładce
Matura 2022.
7. Zasady przebiegu egzaminu przypomni Wam przewodniczący Zespołu nadzorującego w dniu
egzaminu.
8. Pamiętajcie, że w żadnym wypadku nie możecie wnieść do sali egzaminacyjnej telefonu
komórkowego lub innego urządzenia służącego do komunikacji – jest to powód
unieważnienia egzaminu.
9. Rzeczy osobiste zostawiacie w wyznaczonym miejscu przy sali.
10. Pamiętajcie, że nie wolno się spóźnić na egzamin.

Ważne terminy:
4 - 20 maja – egzaminy pisemne
18 maja – egzamin ustny z języka angielskiego dla studiujących poza granicami kraju
1 - 15 czerwca – egzamin w terminie dodatkowym
5 lipca – ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
23 sierpnia – egzamin w terminie poprawkowym
Więcej informacji na temat organizacji matur, szczegółowy wykaz przyborów i bieżące komunikaty
znajdziecie na stronie: www.oke.krakow.pl

Zasady bezpieczeństwa podczas egzaminu maturalnego:
1. Na egzamin przychodzicie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną.
2. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z Wami na teren szkoły.
3. Na teren szkoły nie powinniście wnosić rzeczy zbędnych, w tym książek, telefonów
komórkowych, maskotek.
4. Do szkoły przychodzicie w maseczkach.
5. Przed wejściem zachowujecie bezpieczną odległość, dezynfekujecie ręce (środki
dezynfekujące zabezpiecza szkoła).
6. W trakcie egzaminu korzystacie z własnych długopisów (czarnych), linijki, cyrkla,
kalkulatorów prostych.
7. Nie możecie pożyczać przyborów od innych zdających.
8. Każdy uczeń może wnieść na salę egzaminacyjną butelkę wody mineralnej 0,5 litra
(szkoła nie może zapewnić wody pitnej).
9. Wszystkie rzeczy osobiste (torebki, ubrania, przyniesioną z domu żywność) pozostawiacie
w wyznaczonych miejscach przy sali egzaminacyjnej.
10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej zachowujcie właściwe odległości
od
siebie oraz zakryjcie usta, nos (używajcie maseczek).
11. Podczas wpuszczania Was do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może
poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości.
12. Jesteście zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
egzaminacyjnej.
13. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej macie obowiązek ponownie zakryć usta i nos,
kiedy:
- wychodzicie do toalety,
- podchodzi nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez Was pytania,
- kończycie pracę z arkuszem egzaminacyjnym i opuszczacie salę egzaminacyjną po
uzyskaniu zgody przez członków komisji.
14. Jeżeli uznacie to za stosowne możecie zakrywać usta i nos także w trakcie egzaminu.
15. Korzystając ze słowników j. polskiego dezynfekujcie ręce przed i po użyciu pomocy.
16. Zdający, którzy przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy
opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu
danego dnia, w miejscach do tego wyznaczonych.
17. Przy wejściu do szkoły, jak również w każdej sali egzaminacyjnej będzie dostępny płyn
dezynfekcyjny, z którego jesteście zobowiązani korzystać.
18. Unikajcie tworzenia się grup uczniowskich przed szkołą, salą egzaminacyjną przed
rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia zdającego
1. Na egzamin maturalny może się zgłosić wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów
sugerujących chorobę.
2. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, zgłasza to przewodniczącemu
zespołu nadzorującego, który izoluje zdającego w sali 20, gdzie dyżur pełni higienistka
szkolna.
3. Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców ucznia.

W związku z pandemią COVID-19, w trakcie egzaminów maturalnych, obowiązywać będą
aktualne zasady bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (www.gov.pl) oraz wytyczne MEiN,
MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

