Wytyczne i ważne informacjedla zdających/absolwentów/ rodziców
na czas egzaminu maturalnego – maj 2021
1) Zdający/ Absolwenci stawiają się przed halą gimnastyczną o godz. 8.15 z ważnym
dowodem tożsamości. W przypadku egzaminu z wiedzy o społeczeństwie i języka
niemieckiego - o godz. 13.30.
2) W egzaminie może uczestniczyć tylko zdrowa osoba, bez objawów chorobowych
sugerujących COVID – 19. Jeżeli zdający choruje na alergię albo inne schorzenie, którego
objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, najpóźniej na dzień przed egzaminem
informuje o tym dyrektora szkoły.
2) Wegzaminie nie może uczestniczyć osoba objęta kwarantanną lub izolacją lub
przebywająca w domu z osobą objętą izolacją domową.
3) Należy zachować co najmniej 1,5 m odstępu w oczekiwaniu na wejście do sali
egzaminacyjnej.
4) Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną
przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu, należy unikać komentowania
egzaminu między sobą na terenie hali, zaleca się za pomocą środków komunikowania się na
odległość.
5) Zdający nie mogą wnosić do sali egzaminacyjnej zbędnych przedmiotów (w tym
telefonów, maskotek, książek),
6) Zdający korzystają z własnych przyborów, nie mogą sobie wzajemnie ich użyczać,
natomiast gdy udostępni je szkoła, będą dezynfekowane.
Materiały i przybory na poszczególne egzaminy:
j. polski - słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny (oba zapewnia szkoła) dezynfekujemy ręce przed skorzystaniem, potrzebę skorzystania zgłaszamy przez
podniesienie ręki i za zgodą członka zespołu nadzorującego
matematyka – linijka, cyrkiel, kalkulator prosty (wszystkie przynosi zdający), wybrane wzory
matematyczne (zapewnia szkoła)
biologia - linijka (fakultatywnie, przynosi zdający), kalkulator prosty (zdający),Wybrane
wzory i stałe fizykochemiczne (zapewnia szkoła)
chemia - linijka (fakultatywnie, przynosi zdający), kalkulator prosty (zdający), Wybrane
wzory i stałe fizykochemiczne (zapewnia szkoła)
fizyka – linijka (fakultatywnie, przynosi zdający), kalkulator prosty (przynosi zdający) ,
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne (zapewnia szkoła)
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geografia – linijka (zdający), kalkulator prosty (zdający),
zdający)

lupa (fakultatywnie, przynosi

historia – lupa (fakultatywnie, przynosi zdający)
wiedza o społeczeństwie - kalkulator prosty (fakultatywnie, przynosi zdający)
informatyka - kalkulator prosty (przynosi zdający)
7) Szkoła nie zapewnia wody pitnej; zdający może przynieść ze sobą wodę, którą w czasie
egzaminu stawia na podłodze przy stoliku.
8) Należy zakrywać usta i nos na terenie całej szkoły maseczką jedno- lub wielorazową, z
wyjątkiem czasu spędzanego na zajmowanym stanowisku podczas egzaminu– zdający może z
własnej woli zasłaniać usta i nos także na stanowisku, a jest to konieczne, gdy podchodzi do
niego nauczyciel, uczeń wychodzi do toalety albo kończy egzamin i wychodzi z sali.
9) W przypadku korzystania z materiałów egzaminacyjnych lub urządzeń udostępnionych
grupie zdających przez szkołę, obowiązkowe jest korzystanie z płynu dezynfekcyjnego
zapewnionego
przez
szkołę
przed
skorzystaniem
z
danego
materiału
egzaminacyjnego/urządzenia przez każdego zdającego, chyba że nauczyciel korzysta ze
sprzętu w rękawiczkach.
10) Podczas egzaminu obowiązuje zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi.
11) Należypowstrzymywać się od dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu
oraz o przestrzegania higieny kaszlu i oddychania.
12) Należy pamiętać o konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych osób po
zakończonym egzaminie.
Termin dodatkowy
1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części
pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na
udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (Załącznik nr 6 dostępny na stronie
CKE), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z
tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 2021 r.).
2. Wniosek, o którym mowa powyżej, 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 uzupełnia ww.
wniosek, wpisując w tabeli „Uwagi dyrektora szkoły” rodzaj dostosowania warunków/formy
przeprowadzania egzaminu – jeżeli dotyczy danego zdającego. Dyrektor szkoły przekazuje
wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji
egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku.
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3. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania.
Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.
4. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na
przystąpienie części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie
dodatkowym, egzamin maturalny jest przeprowadzany:
a. w terminie określonym w komunikacie dyrektora CKE w harmonogramie terminów
dodatkowych egzaminu maturalnego,
b. w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; informację o
miejscu przeprowadzenia części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej
komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja.
5. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach
od 1 do 16 czerwca 2021 r.
Unieważnienie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
1. W przypadku:
a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez absolwenta,
b. wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z urządzenia
telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w
komunikacie o przyborach,
c. zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający
pracę pozostałym zdającym,
– przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa i unieważnia temu
absolwentowi egzamin maturalny z danego przedmiotu.
2. . W sytuacjach tych postępuje się w sposób następujący:
a. przewodniczący zespołu nadzorującego (w części pisemnej egzaminu), po konsultacji z
pozostałymi członkami zespołu, prosi do sali przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego,
b. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zaznajamia się z okolicznościami wystąpienia
nieprawidłowości,
c. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego podejmuje decyzję o przerwaniu
unieważnieniu egzaminu i poleca zdającemu opuszczenie sali egzaminacyjnej.
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3. Absolwent, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły)
unieważnił egzamin maturalny z przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej nie zdał
egzaminu maturalnego i nie może przystąpić w tym samym roku do egzaminu
maturalnego w terminie poprawkowym.
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4. Unieważnienie egzaminu z jednego z przedmiotównie stanowi przeszkody w
przystępowaniu do egzaminów z pozostałych przedmiotów.

Istotneprocedury
Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej >egzamin maturalny >Formuła 2015
>Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021
r. AKTUALIZACJA z 29 grudnia 2020 r.dostępne są:
Pkt 15.2 Procedura unieważnienia egzaminu w przypadku stwierdzenia przez egzaminatora
niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań w części pisemnej egzaminu maturalnego
Pkt 15.3 Procedura unieważnienia w przypadku zgłoszenia przez absolwenta uzasadnionych
zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu
maturalnego
Pkt 15.4 Procedura unieważnienia egzaminu w przypadku niemożności ustalenia wyników
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej
Pkt 15.5 Procedura wglądu do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej.
Tam też dostępne są załączniki wymagane po przeprowadzenia ww. procedur:
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021
r. – ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej AKTUALIZACJA z 29 grudnia 2020 r.
:”:> egzamin maturalny > egzamin maturalny w formule 2015 > harmonogram, komunikaty
i informacje
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