
Drogi maturzysto,  

zbliża się czas egzaminów maturalnych. Będzie to dla nas wszystkich trudny czas, ale 

jeżeli zachowamy się odpowiedzialnie i z wyobraźnią to przebiegną one spokojnie i bez 

problemów. Poniżej znajdziecie kilka ważnych informacji dotyczących organizacji 

egzaminów. Zapoznajcie się z nimi z uwagą.  

Podstawowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu 

maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 

Egzamin maturalny zorganizowany jest w trzech terminach. Terminie głównym (maj), 

terminie dodatkowym (czerwiec, informacja o zasadach przystąpienia na stronie szkoły) i 

terminie poprawkowym (sierpień). Uwaga, organizacja i przebieg egzaminów mogą ulec 

zmianie ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju! Proszę uważnie i na bieżąco 

śledzić informacje, które mogą się pojawiać na stronie internetowej szkoły, dzienniku 

lub mediach! 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie 

do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie głównym, dyrektor okręgowej 

komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego  rodziców, może 

wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego 

przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 2021r.).2.Wniosek, o 

którym mowa, absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której absolwent 

przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się 

egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z 

załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie 

później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w 

terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej jest ostateczne. 

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie 

zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego, pod warunkiem, że 

przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej (jeżeli 

zdaje) i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony. Absolwent, 

o którym mowa, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie 

później niż do 12 lipca 2021r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego 

(dyrektorowi szkoły) pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, zgodnie z deklaracją 

ostateczną.. Oświadczenie absolwenta o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z 

danego przedmiotu w  części pisemnej w terminie poprawkowym przewodniczący  zespołu 

egzaminacyjnego przesyła w postaci elektronicznej do dyrektora okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, nie później niż do15 lipca 2021r. 

 

 

 



Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 

obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021  

Zapoznaj się dokładnie z terminem i salą, w której zdajesz egzamin (Uwaga! sala „1” to duża 

sala gimnastyczna, sala „4” to mała sala gimnastyczna, sala „6” to sala do zajęć 

rewalidacyjnych).  

Nie wnoś na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych lub 

innych urządzeń telekomunikacyjnych, książek, maskotek.  

Parking na placu szkolnym jest zarezerwowany dla pracowników szkoły! Swój pojazd 

zaparkuj poza terenem szkoły.  

Na egzamin zgłoś się o godzinie odpowiednio: 8.00 i 13.00. TO BARDZO WAŻNE, żeby 

zgłosić się odpowiednio wcześniej, gdyż podczas egzaminów obowiązują specjalne 

obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Mogą też wystąpić nieprzewidywane 

okoliczności (np. zmiana sal). 

Do szkoły będzie można wejść trzema wejściami dopiero na wezwanie Przewodniczącego 

Zespołu Nadzorującego. Będą to wejście główne (oznaczone „1”), wejście naprzeciw 

gabinetu wicedyrektora D. Wolanina (oznaczone „2”) i wejście od strony boiska (oznaczone 

„3”). Na placu szkolnym i boisku, w czasie oczekiwania na wejście do szkoły, należy 

zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) i mieć zakryte usta i nos. Podczas 

przemieszczania się w szkole obowiązuje również nakaz zachowania odpowiedniej odległości 

i zakrywania ust i nosa.  

Maturzyści zdający w salach: 121, 122, 123, 17, 18 wchodzą do szkoły wejściem nr „1”.  

Maturzyści zdający w salach: 215, 211, 222, 223 wchodzą do szkoły wejściem „2”.  

Maturzyści zdający w salach: 1, 4, 114, 113, 217, 220 wchodzą do szkoły wejściem nr „3”.  

Takie zasady wchodzenia obowiązywać będą na egzaminach w dniach: 4, 5, 6, 7 i 11 maja. 

Podczas egzaminów w innych terminach wchodzimy do szkoły wejściem nr „1”.  

Przy wejściu do szkoły zostaniesz poproszony o zdezynfekowanie dłoni. Możesz zostać 

poproszony o dokonanie pomiaru temperatury.  

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali 

egzaminacyjnej. Po zajęciu wylosowanego miejsca nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. 

Zdający (w trakcie egzaminu) ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:  

- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

organizacyjne,  

- wychodzi do toalety,  

- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

Materiały i przybory pomocnicze, z których możesz korzystać na egzaminie maturalnym        

z poszczególnych przedmiotów znajdziesz na stronie internetowej szkoły (zakładka 

Szkoła/Uczniowie/Egzaminy) lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.  

 



Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą (mała 

butelka wody, która powinna stać na podłodze przy stoliku).  

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, 

kalkulatora, itd. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, 

dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.  

W przypadku korzystania z dozwolonych wspólnych materiałów, np. jednego słownika, przed 

skorzystaniem należy użyć płynu dezynfekcyjnego.  

W przypadku egzaminu maturalnego z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający 

sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie 

zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania (proszę zgłosić się do Pana J. 

Kobylanki).  

Pamiętaj!  

- w związku z rangą egzaminu maturalnego apelujemy o uczczenie go stosownym 

ubiorem, 

- nie wnoś na salę egzaminacyjną telefonu lub innych urządzeń telekomunikacyjnych (nawet 

smartwatcha), wniesiony telefon lub inne urządzenie telekomunikacyjne skutkuje 

unieważnieniem egzaminu dla danego maturzysty,  

- na egzaminie możesz korzystać tylko z długopisu z czarnym wkładem lub pióra z 

czarnym atramentem, rysunki również należy wykonać długopisem (Uwaga! Nie 

wykonuje się rysunków ołówkiem),  

- przed wejściem na salę zostaniesz poproszony o okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem 

(najlepiej dowód osobisty; może to być również paszport, prawo jazdy), następnie członek 

komisji wylosuje w twojej obecności miejsce stolika i zostaniesz poproszony o podpis na 

liście potwierdzający prawidłowość Twoich danych (Uwaga! Podpisujesz się własnym 

długopisem),  

- podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może 

poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości 

(konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu),  

- słuchaj uważnie informacji i poleceń członków zespołu nadzorującego (ZN); jeżeli masz 

pytania zgłaszaj je przez podniesienie ręki.  

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu samego egzaminu maturalnego zostaną Ci 

przekazane podczas egzaminu!  

 

 

 

 

 



Dodatkowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa 

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną!!!  

Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie 

lub izolacji w warunkach domowych, albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją       

w warunkach domowych.  

Jeżeli chorujesz na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub 

łzawienie poinformuj o tym członków ZN. Członkowie zespołu nadzorującego muszą 

posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów jako „niepokojących”.  

Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie zdający i osoby zaangażowane         

w przeprowadzanie egzaminu. Rodzic/opiekun prawny nie może wejść na teren szkoły, z 

wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.  

Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić 

budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego 

dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń (krzesła i ławki przy gabinecie 

pedagogów).  

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i 

nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc 

przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego. W sytuacji 

kiedy ze względów zdrowotnych nie możesz zakrywać ust i nosa, zgłoś ten fakt dyrektorowi 

szkoły nie później niż tydzień przed terminem egzaminu. 

Zdający, jeżeli uznają to za właściwe, mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, 

nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym.  

Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi 

zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia 

dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.  

Jeżeli źle się poczujesz, wystąpią u Ciebie jakieś niepokojące objawy, zgłoś ten fakt 

natychmiast członkom ZN.  

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu organizacji i przeprowadzania egzaminu 

maturalnego a także wytycznych związanych z pandemią koronawirusa można znaleźć 

na stronie internetowej szkoły (zakładka „Ogłoszenia”), Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Jaworznie, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, MEN oraz 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego.  

 

POWODZENIA!!! 

 


