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4.10. 8 czerwca egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. 

1) Zdający będą wpuszczani do budynku szkoły od godziny 8:15. Po wejściu do 

szkoły zdający zachowują między sobą odstęp minimum 1,5 m. 

2) Zdający egzamin w sali numer 20 (sala gimnastyczna) wchodzą do budynku 

wejściem przez szatnie w kolejności alfabetycznej.  

3) Zdający egzamin w salach: 24, 25, 27 wchodzą do budynku wejściem głów-

nym od ulicy Pańki w następującej kolejności:  

sala 27,  

sala 25,  

sala 24.  

4) Zdający egzamin w salach: 33, 34, 36, 37, 41 wchodzą do budynku wejściem 

od strony parkingu (obok sekretariatu) w następującej kolejności:  

sala 33, 

sala 41, 

sala 37, 

sala 34, 

sala 36.  

5) Po zakończonym egzaminie zdający wychodzą z budynku szkoły tymi samymi 

wejściami, którymi wchodzili. 

6) Zdający egzamin w sali 20 wychodzą z budynku w kolejności ustalonej przez 

przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin. 

7) Zdający egzamin w salach: 24, 25, 27 wychodzą z budynku w następującej  

kolejności: 

sala 24, 

sala 25, 

sala 27. 

8) Zdający egzamin w salach: 33, 34, 36, 37, 41 wychodzą z budynku w nastę-

pującej  kolejności: 

sala 34, 

sala 37, 

sala 41, 

sala 36 

sala 33. 

9) Dopuszcza się zmianę kolejności wychodzenia z budynku szkoły po zakoń-

czeniu egzaminu w zależności od zaistniałej sytuacji. 
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10)  Zdający zobowiązani są do opuszczenia budynku szkoły niezwłocznie po wyj-

ściu z sali egzaminacyjnej. 

 

4.11. 8 czerwca egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.  

1) Zdający będą wpuszczani do budynku szkoły po przeprowadzonej dezynfekcji 

sal o godzinie ustalonej przez dyrektora szkoły w dniu egzaminu. 

2) Zdający egzamin wchodzą do budynku wejściem głównym od ulicy Pańki. 

3)  Zdający powinni zgłosić się przed salę egzaminacyjną najpóźniej o godzinie 

13:40. 

4) Po egzaminie zdający wychodzą z budynku wejściem głównym w kolejności 

ustalonej przez przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin. 

5) Zdający zobowiązani są do opuszczenia budynku szkoły niezwłocznie po wyj-

ściu z sali egzaminacyjnej. 

 


