UWAGA MATURZYŚCI !!!
1. Sprawdzamy poprawione listy na egzaminy ustne (odliczamy wykreślone osoby – 15 minut na
język polski, 15 minut na język obcy). Wyniki egzaminów ustnych – w dniu egzaminu, po przerwie.
2. Na wszystkie egzaminy przychodzimy 40 minut wcześniej (osoby spóźnione nie będą wpuszczane na egzamin!).
3. Sprawdzamy, czy nasze nazwisko jest na liście na drzwiach sali egzaminacyjnej.
4. Zostawiamy ubrania wierzchnie, torebki, urządzenia telekomunikacyjne (w tym komórki) w sali
nr 6, na wyznaczonym miejscu.
5. Na salę egzaminacyjną wnosimy tylko:
 dowód tożsamości,
 czarno piszący długopis (oraz długopis zapasowy) oraz:


na egzamin z matematyki - linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty,



na egzamin z geografii – linijkę, kalkulator prosty, ewentualnie lupę,



na egzamin z biologii (nowa matura) - kalkulator prosty, ewentualnie linijkę



na egzamin z biologii (stara matura)- ewentualnie linijkę,



na egzamin z chemii i fizyki – kalkulator prosty, ewentualnie linijkę,



na egzamin z historii - ewentualnie lupę.



na egzamin z wiedzy o społeczeństwie (nowa matura) - kalkulator prosty

6. Na salę egzaminacyjną nie wnosimy jedzenia, picia, maskotek itp.
7. Szkoła przygotowuje następujące materiały:
 słownik ortograficzny i słownik poprawnej polszczyzny – 1 komplet na 25 zdających,
 tablice matematyczne, fizyczne i chemiczne, fizykochemiczne – dla każdego zdającego.
 wodę do picia oraz jednorazowe kubeczki - na oddzielnym stoliku
8. Po zakończonym egzaminie nie gromadzimy się pod salami i zachowujemy ciszę, gdy inni zdający jeszcze piszą egzamin.
9. Systematycznie czytamy informacje zamieszczone w gablocie dla maturzystów oraz na stronie
internetowej szkoły (www.zsrcku.com.pl) – zakładka „Matura”.
10. Odbiór świadectw dojrzałości – 3 lipca 2018 r. po godzinie 12. Każdy zdający otrzyma login i
hasło, aby móc sprawdzić wyniki matury już 03.07.18 rano nie wychodząc z domu
(http://www.oke.waw.pl). Nie udzielamy informacji o wynikach matury telefonicznie!!!
11. W przypadku niezdania tylko jednego egzaminu (i obecności na wszystkich egzaminach)
należy złożyć w sekretariacie wniosek o egzamin poprawkowy w przeciągu 7 dni od daty
ogłoszenia wyników (do 10 lipca 2018 r.). Egzaminy poprawkowe pisemne 21 sierpnia 2018 r. o
godz. 9:00.

