
Informacje szczegółowe dla maturzystów

A. Odbiór dokumentów

W związku z sytuacją epidemiologiczną uroczyste zakończenie nauki w szkole nie odbędzie
się. Część z was już odebrała świadectwa ukończenia szkoły. Pozostałych absolwentów
proszę o odbiór świadectw i innych dokumentów w sekretariacie szkoły od środy 3 czerwca
do piątku 5 czerwca, wyjątkowo we wtorek 9 czerwca (po zakończonym egzaminie
maturalnym z matematyki) lub po zakończonych egzaminach na poziomie rozszerzonym. Do
sekretariatu wchodzić należy pojedynczo. W poniedziałek 8 czerwca i w środę 10 czerwca
sekretariat szkoły nie będzie wydawał żadnych  dokumentów.

Pamiątkowe znaczki pożegnalne od uczniów klas drugich wydawane będą wraz ze
świadectwami maturalnymi.

Odbiór dokumentacji medycznej będzie możliwy od 15 czerwca w sekretariacie szkoły.

B. Informacja uzupełniająca do wytycznych dla maturzystów

Egzaminy maturalne rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem dyrektora CKE o godzinie
9.00  lub 14.00. Terminarz egzaminów, które odbędą się w naszej szkole znajduje się w
punkcie C prezentowanej Informacji szczegółowej dla maturzystów.

Egzaminy maturalne: poziom podstawowy z języka polskiego, poziom podstawowy z
matematyki, przeprowadzone będą w następujących salach: 1, 5 (sala gimnastyczna), 6 (aula),
8, 16, 19. Przydział maturzystów do wymienionych sal egzaminacyjnych jest następujący:

Sala 1: z klasy 3b  uczniowie z numerami z dziennika 5-12

Sala 5 (sala gimnastyczna): z klasy 3a uczniowie z numerami z dziennika 1-20

Sala 6 (aula): z klasy 3a uczniowie z numerami z dziennika 21 – 29,
                       z klasy 3b uczniowie z numerami z dziennika 1,3,4

Sala 8: z klasy 3b uczniowie z numerami z dziennika 13 – 20

Sala 16: z klasy 3b uczniowie z numerami z dziennika 21 – 26, 28 – 29

Sala 19: z klasy 3b uczeń z numerem z dziennika 2

Maturzyści z lat ubiegłych, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego na
poziomie podstawowym z matematyki przydzieleni zostali do sali numer 6.

Przydział maturzystów do sal na egzamin maturalny z języka angielskiego (pp, pr)
wywieszony będzie 8 czerwca na tablicy informacyjnej w szkole oraz przy wejściu do sali
gimnastycznej. Egzamin z języka angielskiego na  poziomie podstawowym nie będzie się
odbywał w sali gimnastycznej, a wyłącznie w wybranych salach budynku szkoły.

Do szkoły zdający przychodzą z półgodzinnym wyprzedzeniem przed wyznaczoną godziną
egzaminu, czyli o godzinie 8.30 lub o godzinie 13.30. Przed egzaminem prowadzone będą z
udziałem zdających czynności organizacyjne. Zdający okazują członkom zespołu
nadzorującego dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Losowanie
miejsc, w obecności zdającego, prowadzi przewodniczący lub członek komisji nadzorującej.
W sali egzaminacyjnej u zdających dopuszczalne są jedynie długopisy z czarnym tuszem,



dozwolone przybory zgodnie z komunikatem dyrektora CKE oraz mała butelka wody
(obowiązuje całkowity zakaz tzw. „kolorowych” napojów).  Przypominam, obowiązuje
całkowity zakaz wnoszenia na sale egzaminacyjne telefonów komórkowych lub innych
urządzeń służących do komunikacji.

Uczniowie przydzieleni na egzaminy maturalne do sali gimnastycznej, o ile warunki
pogodowe będą odpowiednie, nie wchodzą przed i po egzaminie do budynku szkoły (wyjątek
– odbiór  świadectw i innej dokumentacji 9 czerwca). Wejście do sali gimnastycznej przez
szatnię. Jedynie w przypadku złej pogody będą wyznaczone poczekalnie.

Na terenie całej szkoły obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego, w tym
dezynfekcja rąk w wyznaczonych miejscach oraz zachowanie obowiązujących odległości.

Po wejściu na teren szkoły unikamy grupowania się. Na korytarzach i w salach gdzie odbywa
się egzamin, do momentu zajęcia miejsc w sali egzaminacyjnej obowiązują maski lub
alternatywne osłony ust i nosa. Sale egzaminacyjną opuszczamy w maskach lub
alternatywnych osłonach.

Każdy zdający korzysta wyłącznie z własnych przyborów.

W  szczególnych przypadkach niemożności przystąpienia przez zdającego do egzaminu z
powodów zdrowotnych lub losowych  w terminie głównym, możliwe jest przystąpienie do
egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym, wyznaczonym w dniach 8 – 14 lipca b.r. W
przypadku niemożności przystąpienia przez zdającego do egzaminu w terminie głównym,
najpóźniej w dniu egzaminu z danego przedmiotu,  zdający lub jego rodzic składa wniosek o
zgodę na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym. Jeśli brak
możliwości przystąpienie wynika  ze względów zdrowotnych wymagane jest świadectwo
lekarskie potwierdzające niemożność przystąpienia w danym dniu(ach) do egzaminu
maturalnego.

Jeśli ma miejsce przerwanie egzaminu przez zdającego w trakcie jego trwania ze względów
zdrowotnych, dyrektor OKE na podstawie przekazanej dokumentacji decyduje czy zostanie
uznany wynik uzyskany, czy przyznany zostanie termin dodatkowy – po złożeniu
odpowiedniego wniosku przez zainteresowanego.

Wydanie świadectw maturalnych przewidywane jest na 11 sierpnia b.r. Świadectwa należy
odbierać osobiście. Możliwy jest także odbiór świadectwa przez osobę posiadającą pisemne
upoważnienie zdającego.

Zdający, który nie zdał jednego egzaminu maturalnego i przystąpił do wszystkich pisemnych
egzaminów na poziomie podstawowym  i co najmniej jednego egzaminu na poziomie
rozszerzonym ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego. Wniosek o przystąpienie do
egzaminu poprawkowego zainteresowany ma obowiązek złożyć w terminie do 3 dni po
ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego.



C. Harmonogram egzaminów maturalnych w LO im. Działowskiego w sesji wiosennej
2020

Data Godzina rozpoczęcia Przedmiot - zakres Numer/y sal
8 czerwca 9.00 Język polski - pp 1,5,6,8,16,19
8 czerwca 14.00 Język polski - pr 6
9 czerwca 9.00 Matematyka - pp 1,5,6,8,16,19
10 czerwca 9.00 Język angielski - pp 1,3,6,8,11,16,19
10 czerwca 14.00 Język angielski - pr 1,8,19
10 czerwca 14.00 Język angielski - dj 16
15 czerwca 9.00 Matematyka - pr 6
16 czerwca 9.00 Biologia - pr 5
16 czerwca 14.00 Wiedza o społeczeństwie - pr 6
17 czerwca 9.00 Chemia - pr 6,16
17 czerwca 14.00 Informatyka - pr 18
18 czerwca 9.00 Język niemiecki - pp 16
19 czerwca 9.00 Geografia - pr 6
19 czerwca 14.00 Historia sztuki – pr 16
24 czerwca 9.00 Fizyka 6
24 czerwca 14.00 Historia 16
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