
Egzamin maturalny 2020 rok  

Procedury obowiązujące  

w I Liceum Ogólnokształcącym 

im. Jana Smolenia w Bytomiu – MATURZYŚCI 

(spójne z wytycznymi OKE i MEN) 
 

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik        

szkoły) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu  

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. Fakt ewentualnej choroby, kwarantanny lub izolacji należy zgłosić w szkole 

telefonicznie lub mailowo najpóźniej w dniu egzaminu przed jego rozpoczęciem. Osoby, 

które z w/w potwierdzonych przyczyn nie będą mogły przystąpić do egzaminu w pierwszym 

terminie, przystąpią do niego w terminie dodatkowym, który podany jest w Komunikacie 

CKE o harmonogramie egzaminów. 

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy 

zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

4. W dniu egzaminu zdający ma obowiązek przybyć do szkoły najpóźniej 30 minut przed 

rozpoczęciem egzaminu. 

    Do szkoły będziemy wpuszczali od godziny 8.20. Po wejściu zdający udaje się 

bezpośrednio do sali, w której będzie miał egzamin. Tam potwierdza swoim podpisem 

obecność. Numer na liście, sporządzonej wg numeru PESEL, będzie jednoznaczny  

z numerem stolika. Wchodzimy do sali i zajmujemy swoje miejsca.  

W sali egzaminacyjnej wszystkimi procedurami egzaminacyjnymi zarządza  przewodniczący 

komisji, który określi zasady postepowania w trakcie trwania egzaminu. 

 

5. Egzaminy będą się odbywały w salach lekcyjnych  - nie w auli . 

W każdej sali będzie  przeciętnie 15 zdających i 2 osoby z Komisji Nadzorującej.  

Przed każdym egzaminem(i po egzaminie) sale będą zdezynfekowane i wywietrzone.  

Do dyspozycji będą płyny odkażające. 

 

UWAGA! W Librusie w wiadomościach 04.06. br. będą podane osobowe spisy zdających 

oraz numery sal, w których zdający przystąpią do egzaminu. 

Powyższa informacja jest ważna szczególnie ze względu na fakt, że  trzy wejścia do szkoły 

będą związane z konkretnymi salami: 



 Wejście główne dla osób, które będą zdawały na I piętrze: sale nr 26, 29, II piętrze: 

sale nr 38, 39, 41 

 

 Wejście lewe od parkingu (przy mieszkaniu) dla osób zdających na I piętrze: sala       

nr 20,  II piętrze po tej samej stronie: sale nr 31, 32, 36 

 

 Wejście prawe od parkingu (przy kawiarence) dla zdających na parterze po tej samej 

stronie: sale nr 11, 12, 13 i sala nr 2 

 

sala nr 20 – gabinet pedagoga 

sala nr 26 – pracownia chemiczna 

sala nr 29 - pracownia matematyczna 

sala nr 32 – czytelnia 

sala nr 36 – harcówka 

 

Wejścia będą oznakowane. 

Przed przybyciem do szkoły należy  znać numer swojej sali i wiedzieć, z którego wejścia 

należy skorzystać.  

W pierwszych trzech dniach egzaminów - język polski poziom podstawowy, język angielski 

poziom podstawowy i matematyka poziom podstawowy zdający będą zdawali w tych samych 

salach (wyjątek: język polski rozszerzony i język angielski poziom rozszerzony) i będą 

obowiązywały te same wejścia do szkoły. 

W pozostałych dniach egzaminów do numerów sal będą przypisane wejścia. 

 

6. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. W sytuacji gdyby istniała konieczność przyjścia z telefonem,  

przy wejściu należy oddać go do depozytu. 

Na egzamin zdający przychodzą z aktualnym dowodem osobistym lub innym dowodem 

tożsamości z aktualnym zdjęciem i nr PESEL. 

 

7. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godz. 09.00 lub o godz. 14.00. Maturzyści spóźnieni 

nie mogą  przystąpić do egzaminu z danego przedmiotu. Może to nastąpić dopiero w kolejnej 

sesji.  

 

8. W chwili otrzymania arkusza egzaminacyjnego na polecenie Przewodniczącego Zespołu 

Nadzorującego Maturzysta ma obowiązek sprawdzić, czy arkusz jest kompletny i wyraźny.   

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków, przez podniesienie ręki sygnalizuje 



przewodniczącemu nieprawidłowości. Przewodniczący wydaje kompletny arkusz.  

Zdarzenie to jest odnotowane w protokole i potwierdzone podpisem Maturzysty. 

 

9. Maturzysta koduje arkusz w wyznaczonym miejscu. Kodowanie polega na: 

a) wpisaniu swojego numeru PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi, 

b) wpisaniu daty urodzenia na karcie odpowiedzi, 

c) naklejeniu pasków kodowych na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi  

     w miejscach do tego przeznaczonych. 

     

10. Czas trwania egzaminu będzie odmierzany z chwilą zapisania w widocznym miejscu  

przez Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy              

z arkuszem egzaminacyjnym. Maturzyści spóźnieni, zgłaszający się na egzamin po tym czasie 

nie będą wpuszczeni do sali. 

 

11. Podczas trwania egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. W przypadku 

konieczności wyjścia, zdający sygnalizuje powyższy fakt przez podniesienie ręki.                 

Po wyrażeniu zgody Przewodniczącego zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stole,     

a jego czas nieobecności jest odnotowany w protokole. Maturzysta wychodzi z sali pod 

nadzorem osoby sprawującej dyżur na korytarzu. 

 

12. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego, zakłócania przez niego   

przebiegu egzaminu z danego przedmiotu lub wniesienia urządzeń telekomunikacyjnych, 

przewodniczący SZE przerywa egzamin tego zdającego, unieważnia jego pracę i nakazuje 

opuszczenie sali. Fakt ten odnotowuje się w protokole. Zdający ma prawo przystąpić do 

egzaminu z danego przedmiotu w kolejnej sesji egzaminacyjnej. 

 

13. Jeżeli zdający ukończył pracę przed czasem, zamyka arkusz, odkłada go na brzeg stołu      

i sygnalizuje fakt ukończenia przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody od 

Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego opuszcza salę, nie zakłócając pracy pozostałym 

zdającym. Wyjście może nastąpić najpóźniej 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas 

zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut zdający nie mogą opuścić sali 

nawet jeżeli ukończyli pracę z arkuszem egzaminacyjnym. 

 

14. Na egzaminie zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, 

kalkulatora itd. określonych w Komunikacie Dyrektora CKE. Zdający nie mogą pożyczać 

przyborów od innych zdających. 

 



15. Szkoła nie zapewnia wody pitnej oraz żywności (kawiarenka jest nieczynna). Na egzamin 

należy przynieść własną wodę niegazowaną w małej butelce (do 1/2 l) i postawić ją przy 

nodze stołu na podłodze. 

 

16. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni 

odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.                                                     

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

budynek szkoły lub czekać na kolejny egzamin w auli szkolnej z zachowaniem odpowiedniej 

odległości od siebie.                                                                                   

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

jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób,  

które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust  

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

miejsc zdający mogą zdjąć maseczkę. 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). 

18. W trakcie egzaminu zdający maja obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:                                                                            

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

b) wychodzi do toalety 

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

19. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą, jeżeli uznają to za 

właściwe, mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 

20. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą 

nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać  z przyłbicy, przystąpić do egzaminu 

w odrębnej sali egzaminacyjnej.  Wymieniona sytuacja wymaga telefonicznego zgłoszenia  

w sekretariacie szkoły do dnia 25.05.2020 r. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi 

zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu 

nadzorującego wynosi 2 m. 

21. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między 

poszczególnymi egzaminami, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych 

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

22. W przypadku korzystania w czasie egzaminu ze słownika (język polski) należy 

zdezynfekować ręce przed jego użyciem (płyn dezynfekcyjny będzie dostępny). 



23. Wprowadza się zakaz tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salami 

egzaminacyjnymi przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.  

 

24. Zdający potwierdzają swoja obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie. Należy 

użyć własnego długopisu. 

25. Dla zdających będzie dostępny parking jedynie na boisku szkolnym (parking za salą 

gimnastyczną,  na korcie oraz dolny są zarezerwowane dla komisji egzaminacyjnej). 

26. W bieżącym roku szkolnym, ze względu na panującą pandemię, nie przewiduje się 

egzaminów ustnych. 

Jedynie w przypadku, gdy zdający bezwzględnie musi przystąpić do egzaminu ustnego  

z powodu wymagań rekrutacyjnych na zagranicznych uczelniach, dopuszcza się przystąpienie 

do egzaminu ustnego. W takim przypadku należy wypełnić załączony poniżej wniosek            

i do 25.05 br. przesłać go elektronicznie do I LO w Bytomiu. 

UWAGA! 28.05.2020 r. o godz. 12.00 w komunikatorze Google G Suite odbędzie się 

obowiązkowe szkolenie dla maturzystów przeprowadzone przez Przewodniczącą 

Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik 28_1905 Informacja potwierdzająca zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

 

Informacja może zostać przekazana drogą elektroniczną (w formie skanu załączonego do e-maila), faksem albo złożona 

osobiście w siedzibie szkoły lub OKE (odpowiednio do miejsca, w którym składana była deklaracja przystąpienia do 

egzaminu maturalnego). 

…………………………… ………………… 
miejscowość data 

..................................................................... 
imię i nazwisko absolwenta 
 

           

numer PESEL 

..................................................................... 
adres absolwenta 

...................................................................... 
nr telefonu absolwenta 

Dyrektor 

………………………………………………….. *  

w/we 
……………………………………………………… 

 

 

INFORMACJA POTWIERDZAJĄCA ZAMIAR PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 

 

Na podstawie § 11kb ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.) 

 

potwierdzam deklarację przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z 
………………………………… 

                                                                        (wpisać przedmiot lub przedmioty) 

 

Jednocześnie informuję, że egzaminy z ww. przedmiotu / przedmiotów** wskazywałem(-am) w deklaracji 

przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020, złożonej nie później niż do 7 lutego 2020 r. 

 

Przystępuję do ww. egzaminu / egzaminów**, ponieważ jestem zobowiązany(-a) przedstawić wynik / wyniki** z 

ww. egzaminu / egzaminów** w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną, tj. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(należy podać nazwę uczelni, jej siedzibę oraz kierunek, na który absolwent zamierza aplikować) 

 

Jako potwierdzenie powyższego załączam:*** 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
…………………………………………………… 

podpis absolwenta 

Objaśnienia 

* Należy wskazać dyrektora szkoły albo dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego zdający składał deklarację 
przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020. 

** Niewłaściwe skreślić. 
*** Należy załączyć dokument potwierdzający stan faktyczny, np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan zasad rekrutacji, skan pisma 

potwierdzającego przyjęcie na studia pod warunkiem uzyskania danych wyników egzaminacyjnych. Jeżeli dokument jest w języku innym niż 

angielski – należy go przetłumaczyć na język polski. 

 
 

 
 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty 

oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie 

internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

 

 


