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Załącznik nr 4 

Do Procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego w maju 2021 r.  

w Zespole Szkół im.prof.J. Groszkowskiego w Mielcu 

 

Harmonogram wejść i wyjść 

 

Czekając na wejście do szkoły–zgodnie z harmonogramem wejść 

zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają 

zakryte usta i nos.  

Zdający przychodzą o wyznaczonej godzinie i wchodzą pojedynczo 

poruszając się prawą stroną ciągu komunikacyjnego. 

Maturzyści mają przy sobie: dowód osobisty, maseczkę, długopisy z 

czarnym tuszem, kalkulator prosty. 

 

04.05.2021 r. –J. polski pp 

Hala sportowa nr 100 – wejście szklanymi drzwiami od strony bursy 

godzina 8.10 – klasa IVa 

godzina 8.20 – klasa IVb 

godzina 8.30 – klasa IVc 

godzina 8.40 – klasa IV e 

 

Sala nr 39 – wejście przez brązowe drzwi 

godzina 8.10 – klasa IVd oraz absolwenci z lat poprzednich 

 

Sala nr 23 - wejście  główne szkoły 

godzina 8.10 – klasa IVd (uczeń pisze na komputerze) 

Sala nr 25 - wejście  główne szkoły 

godzina 8.10– klasa IVc (1 uczeń) 

Sala nr 26 - wejście  główne szkoły 

godzina 8.10– klasa IVb,c (2 uczniów) 
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05.05.2021r. – Matematyka pp 

Hala sportowa nr 100 – wejście szklanymi drzwiami od strony bursy 

godzina 8.10 – klasa IVa 

godzina 8.20 – klasa IVb 

godzina 8.30 – klasa IVc 

godzina 8.40 – klasa IV e 

 

Sala nr 39 – wejście przez brązowe drzwi 

godzina 8.10 – absolwenci z lat poprzednich 

 

Sala nr 48 – wejście przez łącznik szkolny (tunel) 

Godzina 8.10– klasa IVd oraz absolwenci z lat poprzednich 

 

Sala nr 25 - wejście  główne szkoły 

godzina 8.10– klasa IVc (1 uczeń) 

 

Sala nr 26 - wejście  główne szkoły 

godzina 8.10– klasa IVb,c (2 uczniów) 

 

 

 

 

06.05.2021 r. –J. angielski pp 

Hala sportowa nr 100 – wejście szklanymi drzwiami od strony bursy 

godzina 8.10 – klasa IVa 

godzina 8.20 – klasa IVb 

godzina 8.30 – klasa IVc 
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godzina 8.40 – klasa IV e 

 

Sala nr 39 – wejście przez brązowe drzwi 

godzina 8.10 – klasa IVd oraz absolwenci z lat poprzednich 

Sala nr 23 – wejście główne szkoły 

godzina 8.10 – klasa IVd (1uczeń) 

Sala nr 25 - wejście  główne szkoły 

godzina 8.10– klasa IVc (1 uczeń) 

Sala nr 26 - wejście  główne szkoły 

godzina 8.10– klasa IVb,c (2 uczniów) 

 

 

07.05.2021 r. –J. angielski pr 

Hala sportowa nr 100 – wejście szklanymi drzwiami od strony bursy 

godzina 8.10 – klasa IVa 

godzina 8.20 – klasa IVb 

godzina 8.30 – klasa IVc 

godzina 8.40 – klasa IV e oraz absolwenci z lat poprzednich 

godzina 8.45 – klasa IVd 

 

Sala nr 23 – wejście główne szkoły 

godzina 8.10 – klasa IVd (1uczeń) 

Sala nr 25 - wejście  główne szkoły 

godzina 8.10– klasa IVc (1 uczeń) 
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10.06.2021 r. –J. polski pr 

Sala nr 24  

godzina 8.10 

 

11.05.2021 r. – Matematyka pr 

Hala sportowa 100 

godzina 8.10  

Sala nr 25  

godzina 8.10 

Sala nr 26 

godzina 8.10 

 

11.05.2021r. – WOS pr 

Aula nr 33 – wejście  główne szkoły 

godzina 13.30  

 

12.05.2021 r. – Biologia pr 

Aula nr 33 – wejście  główne szkoły 

godzina 8.30  

 

13.05.2021r. – J. niemiecki pp 

Aula nr 33 – wejście  główne szkoły 

godzina 13.30  

 

13.05.2021 r. – Geografia pr 

Sala 48 – wejście  przez łącznik szkoły (tunel) 
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godzina 8.10 

13.05.2021r. – Język hiszpański pp 

Sala 24 

godzina 13.30 

 

17.05.2021r. – Historia pr 

Aula nr 33  

godzina 8.10 

Sala 23 

Godzina 8.10 

 

 

18.05.2021 r. – Fizyka pr 

Sala 48 – wejście  przez łącznik szkoły (tunel) 

godzina 8.10 

Sala 24 

Godzina  8.10 

 

18.05.2021r – Język hiszpański pr 

Aula nr 33 – wejście  główne szkoły 

godzina 13.30  

 

19.05.2021r – Język włoski pr 

Aula nr 33 – wejście  główne szkoły 

godzina 13.30  
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Wyjście z egzaminu maturalnego 

 

 

Opuszczając salę egzaminacyjną zdający zachowują odpowiedni 

odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

Kolejnością opuszczania sal egzaminacyjnych koordynuje pracownik 

niepedagogiczny na danym piętrze. 

Z hali sportowej nr 100 wychodzimy bocznymi szklanymi drzwiami 

od ulicy Warszawskiej. 

Z budynku głównego wychodzimy lewą stroną ciągu 

komunikacyjnego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


