
UWAGA MATURZYŚCI! 

 

Na egzamin maturalny będziemy wchodzili do szkoły czterema wejściami: 

 

WEJŚCIE A – główne (boczne) 

WEJŚCIE B –  „stare” od ulicy Kilińskiego 

WEJŚCIE C – od strony sali gimnastycznej 

WEJŚCIE D – od strony boiska – boczne w nowym skrzydle 

 

Zdającego obowiązują następujące zasady: 

 

1) Zdający może przyjść wyłącznie jako osoba zdrowa, bez objawów sugerujących 

chorobę oraz nie może być objęty kwarantanną. 
W przypadku choroby, kwarantanny, nieobecności należy zgłosić pisemnie 

informację do sekretariatu szkoły (w każdym dniu wyznaczonego egzaminu) 

wraz z odpowiednim zaświadczeniem celem odbycia egzaminu w terminie 

dodatkowym (załącznik nr 6). 

 

2) Zdający musi posiadać dowód osobisty potwierdzający jego tożsamość 
(sprawdzenie tożsamości odbywać się będzie dwukrotnie przy wejściu do szkoły 

i na salę egzaminacyjną). 
 

3) Zdający zobowiązany jest do zabezpieczenia się w indywidualne środki ochrony 

osobistej (maseczki lub przyłbicę, rękawiczki - najlepiej w większej ilości 

z uwagi na fakt, że w trakcie wejścia na teren szkoły i sali egzaminacyjnej, a także 

w trakcie wyjścia do toalety, składania arkusza i kontaktu z członkami zespołu 

nadzorującego obowiązują środki ochrony osobistej. Wchodząc i wychodząc ze 

szkoły lub sali używamy również płynów dezynfekujących. 

 

4) Zdający nie przynoszą żadnych rzeczy poza przyborami piśmienniczymi 

i dodatkowymi pomocami (linijka, lupa, cyrkiel). Zabronione jest pożyczanie ich 

w trakcie egzaminu!  

Zdający nie przynoszą telefonów ani innych urządzeń komunikacyjnych (brak 

możliwości składowania w szkole)! Wniesienie tych urządzeń na salę 
egzaminacyjną jest podstawą unieważnienia egzaminu.  

Zdezynfekowane kalkulatory, słowniki do języka polskiego i karty wzorów 

zabezpiecza szkoła. 

 

5) Zdający przychodzą wg harmonogramu maturalnego ogłoszonego przez 

Centralną Komisję Egzaminacyjną i o godzinie, która zostanie podana 

w komunikacie poprzez dziennik elektroniczny. Zdający wchodzą do sal 

wskazanym w komunikacie wejściem. 

 



6) Informacje o salach, w których poszczególni zdający odbędą egzaminy oraz 

o odpowiednim wejściu (A, B, C, D) będą publikowane w systemie dziennika 

elektronicznego na dzień przed egzaminem po godzinie 14.00. 

 

7) Uczniowie mogą przynieść swoją wodę na egzamin, leki (zgodnie z wnioskiem 

o dostosowanie, a także posiłek). 

Szkoła nie zapewnia żadnych kanapek ani napojów. 

 

8) Na egzamin należy przyjść o wyznaczonym czasie, nie gromadząc się (zarówno 

przy wchodzeniu jak i wychodzeniu ze szkoły) oraz zachowując bezpieczną 
odległość (1,5 m). 

 

9) Zdający, którzy napisali wcześniej egzamin maturalny (po sprawdzeniu przez 

Zespół Nadzorujący) mogą opuścić salę, jeśli będzie to w czasie 15 minut przed 

oficjalnym czasem zakończenia egzaminu. W innym przypadku (np. 10 minut 

przed zakończeniem) zdający pozostaje do końca czasu pisemnego egzaminu 

w wyznaczonym miejscu pisania egzaminu. 

 

10) Zdający mają prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia co do przebiegu egzaminu 

w ciągu dwóch dni do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie 

(załącznik nr 22a) 

 

11) Osoby przystępujące do dwóch egzaminów jednego dnia opuszczają szkołę 
pomiędzy egzaminami. 

 

12) W trakcie egzaminu ze względów higienicznych oraz bezpieczeństwa mogą być 
wietrzone sale, a drzwi mogą być uchylone. Decyduje o tym przewodniczący 

Zespołu Nadzorującego. 

 

13) Wszyscy zdający zobowiązani są do zapoznania się z harmonogramem 

egzaminów maturalnych, komunikatem w sprawie przyborów i materiałów 

pomocniczych na stronach internetowych instytucji: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej – www.men.gov.pl 

Centralna Komisja Egzaminacyjna –  www.cke.gov.pl 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – www.oke.waw.pl 

Główny Inspektorat Sanitarny – www. gis.gov.pl 
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