
Informacja o warunkach przebiegu egzaminu maturalnego  

czerwiec 2020 

1. Egzaminy maturalne z poszczególnych przedmiotów odbędą się tylko w części 

pisemnej. 

2. Harmonogram egzaminów znajduje się w Załączniku nr 1 na str. 5 

3. Wszystkie egzaminy poza językiem angielskim odbędą się w sali gimnastycznej 

ZSNr4. Język angielski odbędzie się w sali nr 6 w budynku głównym szkoły. 

4. Na egzamin należy stawić się 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu z 

dowodem osobistym i maseczką lub przyłbicą, czarnym długopisem, odpowiednimi 

przyborami ( Załącznik nr 2). 

5. Nie można przynosić do szkoły telefonów, ponieważ nie będzie możliwości 

pozostawienia ich na terenie szkoły. Pozostałe rzeczy - plecaki, torby zostaną 

zebrane i pozostawione we wskazanym przez pracownika szkoły, zamykanym na 

czas egzaminu miejscu. 

6. Podczas pobytu na terenie szkoły należy przestrzegać zasad zawartych w 

procedurze ( Załącznik nr 3). 

7. Przed wejściem na salę egzaminacyjną należy okazać dowód osobisty. 

8. Przewodniczący bądź członek zespołu nadzorującego w obecności zdajacego losuje 

numer miejsca podczas egzaminu. 

9. Zdający odbiera kopertę z naklejkami zawierającymi numer PESEL oraz składa 

podpis potwierdzający obecność. Kopertę po zakończonym egzaminie wraz z 

pozostałymi naklejkami należy pozostawić na ławce, gdyż naklejki będą potrzebne 

na kolejnych egzaminach. 

10. Zdający zajmuje miejsce zgodnie z wylosowanym numerem. 

11. Dopiero po zajęciu miejsca można zdjąć maseczkę.  

12. Po wpuszczeniu wszystkich przybyłych zdających,  o wyznaczonej godzinie , 

przewodniczący Zespołu Nadzorującego udziela instruktażu i pisze w widocznym 

miejscu godzinę rozpoczęcia i zakończenia egzaminu. 

13. Jeżeli podczas egzaminu pojawi się konieczność wyjścia do toalety zdający podnosi 

rękę, zakłada maseczkę i czeka na podejście członka zespołu nadzorującego. 

14. Po zakończeniu czynności wstępnych spóźniony zdający nie może być wpuszczony 

na salę egzaminacyjną. 

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

arkuszem) najpóźniej 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia 

pracy z arkuszem. 15 minut przed zakończeniem egzaminu ( nawet jeżeli zdający 

skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszcza sali 

egzaminacyjnej.  

16. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań przewodniczący lub 

członek Zespołu Nadzorującego podchodzi kolejno do każdego zdającego i w jego 



obecność sprawdza kompletność arkusza. Po sprawdzeniu zdający może opuścić 

salę egzaminacyjną. 

17. Przy pakowaniu arkuszy egzaminacyjny pozostaje jeden zdający. 

Ponieważ warunki zdawania egzaminu są szczególne proszę się zapoznać  z wszystkimi 

załącznikami i dostosować do przedstawionych wymogów. 

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły. 

54 270 31 13 
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