INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW
CZERWIEC 2020
1.Matura rozpoczyna się 8 czerwca 2020 r.
2. Harmonogram wejścia do szkoły i losowania numerków:
godz. 8:15 – uczniowie z dostosowaniem (SALA 9)
godz.. 8:15 – uczniowie technikum i absolwenci technikum (SALA 10 – sala gimn.)
godz. 8:30 – uczniowie liceum i absolwenci liceum (SALA 6 – świetlica)
3.ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:
Zasady bezpieczeństwa zostały opisane w „Wytycznych dotyczących bezpieczeństwa podczas
egzaminu” zamieszczonych na stronie szkoły oraz przesłanych w oddzielnym pliku przez
MobiDziennik.
Proszę o przybycie na egzamin z odpowiednim wyposażeniem:
- rękawiczki gumowe
- maseczka do zakrycia nosa i ust
- woreczek do przechowywania rzeczy osobistych
- własne przybory (długopis, kalkulator, linijka itp.) – nie można pożyczać od siebie
przyborów!!!
W SZKOLE i PRZED SZKOŁĄ:
- zachowujemy bezpieczny odstęp,
- zakrywamy nos i usta
- zakładamy rękawiczki
- po egzaminie nie gromadzimy się w celu wymiany myśli – robimy to w sposób zdalny
(telefon, komunikatory itp.)
Dopiero po zajęciu miejsca na sali można je zdjąć.
KORZYSTANIE ZE SŁOWNIKÓW PODCZAS EGZAMINU:
- zgłaszamy chęć skorzystania zespołowi nadzorującemu egzamin przez podniesienie ręki,
- korzystamy ze słownika w rękawiczkach.
4.MATURA USTNA:
A) W roku szkolnym 2019/2020 matura ustna nie odbywa się.
Na świadectwie zostanie umieszczona adnotacja „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzono.”
B) Absolwent, który w 2020 r. nie zdał egzaminu maturalnego, jeżeli w latach szkolnych
następujących po roku szkolnym 2019/2020 przystępuje ponownie do części pisemnej egzaminu
maturalnego w zakresie przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych, z których nie
otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, przystępuje także do egzaminu
maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej.

C) Absolwenci z roku 2020, którzy zdali egzamin maturalny, ale egzaminu lub egzaminów w części
ustnej dla nich nie przeprowadzano, jeżeli przystąpią do części ustnej egzaminu w kolejnych latach i
nie otrzymają co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, zachowają świadectwo.
D) Niezależnie od tego, czy dany absolwent z roku 2020 przystąpił do części ustnej egzaminu
maturalnego, czy nie przystąpił, pięcioletni okres przystępowania do części ustnej egzaminu w
zakresie przedmiotów obowiązkowych na warunkach obowiązujących w roku, w którym ten
absolwent przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, liczy się od października 2020 r.

E) Absolwenci, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2015–2019
(absolwenci LO) lub w latach 2016–2019 (absolwenci technikum), i nie zdali egzaminu maturalnego
tylko z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, a w 2020 r. zadeklarowali
ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów w części
ustnej, w 2020 r. otrzymają świadectwo dojrzałości bez konieczności przystępowania do
egzaminów w części ustnej, jeżeli w latach ubiegłych zdali egzaminy obowiązkowe z wszystkich
przedmiotów w części pisemnej oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co
najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

5. WAŻNE TERMINY:
- pierwszy dzień matur – 8 VI 2020 (harmonogram całości dostępny na stronie OKE, CKE, na
gazetce szkolnej, na stronie szkoły, przesłano w zał. Przez MOBIDZIENNIK);
- WYNIKI MATUR – 11 sierpnia 2020 r.;
- TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA EGZAMIN POPRAWKOWY (w przypadku niezdanego
1 egzaminu) – do 14 sierpnia 2020 r.;
- EGZAMIN POPRAWKOWY – 8 września 2020 r.
6. EGZAMIN Z INFORMATYKI:
W przeddzień egzaminu (16 VI) zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania
komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania.
Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu
nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora
szkoły). Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym
oświadczeniu (załącznik 19a). Wykonując czynności, o których mowa, należy przestrzegać zasad
bezpieczeństwa w okresie pandemii.

