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Zawieszenie zajęć przedłużone

       Nadszedł maj, a szkoły są nadal zamknięte. Rząd zdecydował 
o dalszym ograniczeniu ich działalności do 25 maja. 
Ostatnie komunikaty wskazują na przedłużenie zawieszenia zajęć do 
7 czerwca (z zastrzeżeniem, że w zależności od sytuacji epidemiologicznej,
dopuszcza się wydłużenie jeszcze tego czasu). 
      Możliwe będą za to konsultacje dla maturzystów od 25 maja, a od 
1 czerwca – dla pozostałych uczniów (nie wiadomo jednak, na jakich
zasadach takie spotkania z nauczycielami w szkole będą się odbywać).
Przypomnijmy, że w związku z pandemią koronawirusa  szkoły zamknięto
12 marca. Od 25 marca obowiązuje nauczanie zdalne. 

       Znamy wstępne terminy egzaminów, które odbywały się u nas w maju i
czerwcu. W dniach 22 czerwca-9 lipca zaplanowano egzamin
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Matury natomiast rozpocząć się
mają 8 czerwca, a ostatni egzamin ma się odbyć 29 czerwca.
        Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11
sierpnia. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki
poznamy do 30 września. Przewidywane są także egzaminy dodatkowe dla
osób, którym wyjątkowa sytuacja losowa czy kondycja zdrowotna nie
pozwolą na podejście do matury w podstawowym terminie. W takim
przypadku matura odbędzie się na początku lipca. 
To tylko wstępne terminy, które mogą zostać przesunięte w zależności od
liczby nowych zakażeń. Z całą pewnością natomiast wszystkie egzaminy
mają być przeprowadzone z zachowaniem najwyższych zasad
bezpieczeństwa. 
         Szczegółowy terminarz egzaminów podajemy w dalszej części
Spinacza.
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W tym roku matura odbędzie się bez części ustnej z języka polskiego i
obcego. Co stanie się jednak z uczniami, którzy oblali te egzaminy 
w zeszłym roku? Tuż przed końcem kwietnia opublikowano komunikat, że
egzamin dojrzałości rozpocznie się 8 czerwca. Wtedy też pojawiła się
informacja, że pierwszy raz w historii nie odbędą się egzaminy ustne.
Wielu odetchnęło z ulgą - bo matura wewnętrzna potrafi być stresująca.
Poza tym likwidacja ustnych oznacza, że aby zdobyć w tym roku maturę
wystarczy uzyskać 30 proc. punktów z egzaminów pisemnych. 
19 maja minister edukacji ogłosił na konferencji, że uczniowie, którym nie
udało się zaliczyć egzaminu ustnego w ubiegłym roku, a zdali maturę
pisemną, otrzymają świadectwo dojrzałości bez poprawiania już tej części. 
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Tych zasad musisz przestrzegać na egzaminie!

 
       Matury zaczną się 8 czerwca. Ministerstwo edukacji zdecydowało 
o odwołaniu w tym roku egzaminów ustnych z języka polskiego i obcego,
które dotąd obowiązkowo zdawali maturzyści. A wszystkie pisemne
zostaną przeprowadzone w rygorze sanitarnym. 
Opublikowane zostały wytyczne do organizowania egzaminów
zewnętrznych w czasie epidemii koronawirusa. Podajemy najważniejsze 
z nich.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający,
nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną
Po wejściu do budynku należy umyć ręce płynem do dezynfekcji
(będzie dostępny w szkole).
Uczniowie muszą do szkoły przynieść własne przybory (długopisy,
linijkę, czy kalkulator)  i wodę do picia (szkoła nie będzie jej 
zapewniała zdającym).
Zdający nie mogą pożyczać żadnych przedmiotów, na przykład
długopisów, od innych zdających.
Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia,
będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie
między egzaminami. Będą mogły opuścić budynek albo oczekiwać na
terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego testu danego dnia.
Czekający na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej mają
zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 metra) oraz muszą
mieć zakryte usta i nos. 
Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu
nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie
twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości 
Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia
miejsca w sali. W trakcie egzaminu uczeń ma obowiązek ponownie
zakryć usta i nos w następujących przypadkach: gdy podchodzi do
niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
gdy zdający wychodzi do toalety; gdy podchodzi do niego egzaminator
oraz gdy uczeń kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi
z sali egzaminacyjnej.

      CKE nie wprowadza ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy
zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca – jeżeli tylko
pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie – przeprowadzanie
egzaminu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.
Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy
zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym
kierunku. 
Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich
zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to
pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po
egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
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 Krótka instrukcja korzystania z aplikacji Microsoft Teams
(Uwaga! Od 25 maja  zmienia się formuła zdalnego nauczania)
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