
 
 

Informacja dla zdających egzamin maturalny 
 

8-29 czerwca 2020 r. 
 

1. Aktualne informacje na temat organizacji egzaminu, między innymi listy zdających  

w poszczególnych salach egzaminacyjnych są dostępne i aktualizowane przed każdym 

egzaminem na stronie: kochanowski.waw.pl w zakładce Matura 2020. Listy zdających będą 

również wywieszone przy wejściach do szkoły. 

2. Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godz. 9:00 lub o godz. 14:00. Zdający będą wpuszczani 

do sal egzaminacyjnych odpowiednio od godz. 8:30 oraz 13:30 (sala gimnastyczna 8:20/13:20)  

3. Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce lub przyłbicy–będzie można ją zdjąć wyłącznie 

w sali egzaminacyjnej w trakcie pisania egzaminu. 

4. Na teren szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są na kwarantannie lub mieszkają z osobą 

przebywającą na kwarantannie. 

5. Nie można wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy –smartfonu, maskotek… 

6. W szkole nie będzie funkcjonowała szatnia.  

7. Na egzamin należy przynieść: 

a. własne przybory  (czarny długopis, linijka, cyrkiel, kalkulator, lupa); 

b. butelkę wody (jeżeli zachodzi taka potrzeba-bufet będzie nieczynny); 

8. W sali nr 110 została wyznaczona Izolatka.  

9. Na terenie szkoły należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, a przed szkołą unikać 

gromadzenia się w większych grupach. 

10. Do poszczególnych sal egzaminacyjnych będzie można wejść następującymi wejściami: 

 

 



 

 

  sale egzaminacyjne 

wejście główne 110-116, sala gimnastyczna 

wejścia od patio 11-22, 117-125 

 
 
 

 
11. Po wejściu do szkoły kierujemy się bezpośrednio do wyznaczonej sali egzaminacyjnej i w miarę 

możliwości pozostajemy w niej do końca egzaminu. 
12. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej należy zdezynfekować dłonie przygotowanym do tego 

celu płynem. 
13. W sali egzaminacyjnej zdający mogą zdjąć maseczki w trakcie pisania, ale należy zakrywać usta 

i nos w każdej sytuacji kontaktu z osobą nadzorującą oraz podczas wyjścia do toalety i po 
zakończeniu pracy z arkuszem. 

14. Przed skorzystaniem ze wspólnego słownika, należy zdezynfekować ręce przygotowanym do 
tego celu środkiem dezynfekującym. 

15. Opuszczenie sali po zakończeniu pracy z arkuszem jest możliwe najpóźniej na 15 minut przed 
końcem egzaminu. 

16. Po zakończeniu egzaminu i opuszczeniu sali egzaminacyjnej kierujemy się bezpośrednio do 
wyjścia i opuszczamy budynek oraz teren szkoły zachowując cały czas bezpieczną odległość 1,5 
m od innych osób. 
Prosimy o bezwzględne stosowanie się do powyższych wytycznych. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 


