
INFORMACJE PRZED EGZAMINEM MATURALNYM

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa  , bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.

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

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta 

kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Komisje egzaminacyjne będą poinformowane o ewentualnych objawach 

alergicznych, występujących u zdających, tak aby nie interpretować ich jako 

objawy innych chorób.

4. Należy pamiętać o niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a 

także o przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania 

należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką,

materiałem, przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z

wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. 

6. Czekając na wejście do szkoły czy sali egzaminacyjnej, należy zachować odstęp co 

najmniej 1,5 m. 

7. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną, przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

8. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły żadnych, zbędnych rzeczy, w tym 

książek, telefonów komórkowych, maskotek. W razie  przyniesienia tego typu 

przedmiotów, należy pozostawić je w wyznaczonych miejscach przed salą 

egzaminacyjną. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w tych 

miejscach rzeczy.

9. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, 

cyrkla, kalkulatora prostego, lupy itd. Szkoła zapewnia kalkulatory i lupy 

rezerwowe. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

10. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób 

dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika 

dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki i okazać je przed 

wejściem do sali, członkom zespołu nadzorującego, do sprawdzenia.

11. W przypadku egzaminu z języka polskiego, przed korzystaniem ze słowników, 

należy wcześniej zdezynfekować ręce. 



12. Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których może 

korzystać zdający znajduje się na stronie internetowej szkoły.

13. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną, małą 

butelkę z wodą.

14. Należy stawić się do szkoły najpóźniej na 15 minut przed wyznaczoną godziną 

rozpoczęcia egzaminu tzn. przed 9.00 albo 14.00.

1) wejściem głównym wchodzą wyłącznie uczniowie zdający egzamin w salach:   

23, 25, 27, 36, 37, 40, 42, 51, 52, 53, 212, 213, 215, Zdający przemieszczają 

się, korzystając z głównej klatki schodowej.

2) wejściem przy auli wchodzą wyłącznie uczniowie zdający egzamin w sali 33, 48  

oraz w auli. Zdający przemieszczają się korzystając ze schodów na wprost sali 

11.

3) zdający będą wpuszczani na teren szkoły od godz. 8.20 (13.20) i kierują się od 

razu do wyznaczonej sali. Należy wcześniej sprawdzić w systemie obieg (OKE/

obieg/zaloguj  kodem otrzymanym od wychowawcy) wskazaną dla siebie salę 

na dany egzamin.

15. Wchodząc do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.

16. Wchodząc do sali, zdający okazują dowód tożsamości i potwierdzają swoją 

obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego 

długopisu. Zdający, którzy zdają egzamin w innej szkole okazują również 

świadectwo ukończenia szkoły. Zdający zajmują wylosowane dla nich przez 

członków Zespołu Nadzorującego miejsce. 

17. 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 

najmniej1,5-metrowego odstępu). 

18. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej, zdający może odsłonić usta i nos.   

Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego 

pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

19. Zdający, jeżeli uzna to za właściwe, może mieć zakryte usta i nos w trakcie 

egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 



20. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę 

z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas 

zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem 

egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) 

zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

21. W pierwszym dniu egzaminu zdający otrzymują kody kreskowe, zabierają je ze   

sobą i przynoszą na każdy egzamin. W razie braku kodu na danym egzaminie, 

zdający będzie mógł zakodować swój arkusz odręcznie.

22. Zdający egzamin z informatyki, mogą na dzień przed egzaminem, o wyznaczonej 

godzinie, sprawdzić przygotowane dla nich stanowisko egzaminacyjne. Komunikat

w tej sprawie będzie zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

23. 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, w sali 105 albo na jadalni w internacie. 

24. Harmonogram egzaminu maturalnego znajduje się na stronie internetowej szkoły.

25. Terminy:

1) termin dodatkowy egzaminu maturalnego: 8 – 14 lipca 2020 (nie później niż w 

dniu egzaminu, na który zdający nie zgłosił się, należy dostarczyć do szkoły 

wniosek wraz z uzasadnieniem),

2) termin wydania świadectw: 11 sierpnia 2020,

3) termin poprawkowy: 8 września 2020 (należy najpóźniej do 14 sierpnia  złożyć 

pisemne oświadczenie o zamiarze  przystąpienia do egzaminu w terminie 

poprawkowym),

4) termin wydania świadectw po poprawkach: 30 września 2020.

26. Absolwenci z roku 2020, którzy w roku szkolnym 2019/2020 nie zdali egzaminu 

maturalnego, w kolejnych latach przystępowania do egzaminu są zobowiązani 

przystąpić do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, aby 

otrzymać świadectwo dojrzałości. 


