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Informacje podstawowe 

1. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły obligatoryjnie dezynfekują ręce. 

2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną. 

3. Na egzamin nie może przyjść osoba przebywająca z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych. 

4. Na egzamin nie może przyjść osoba przebywająca na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie 

a. zdający 

b. osoby zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu 

c. pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości 

6. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc 

przez zdających. 

7. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

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

b. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z Sali egzaminacyjnej 

8. Zarówno zdający jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą mieć zasłonięte usta i nos przez cały czas 

trwania egzaminu. 

9. Po każdym egzaminie następuje dezynfekcja stanowisk maturalnych. 

10. Drzwi do szkoły będą otwarte z wyjątkiem: 

a. momentu odtwarzania nagrania z płyty CD podczas egzaminów z języków obcych 

b. podczas wietrzenia sal egzaminacyjnych. 

 

Informacje dla zdających 

1. W sesji porannej:  

a. zdający przydzieleni na egzamin w dużej hali sportowej stawiają się na egzamin o godzinie wyznaczonej 

w harmonogramie korzystając ze wskazanych w nim wejść (patrz punkt 3); 

b. zdający w sali lekcyjnej nr 105 stawiają się o godzinie 8:15 i korzystają z wejścia głównego. 

 

2. W sesji popołudniowej: 

a. zdający przydzieleni na egzamin w dużej hali sportowej stawiają się na egzamin o godzinie wyznaczonej 

w harmonogramie korzystając ze wskazanych w nim wejść (patrz punkt 3);  

b. zdający w salach lekcyjnych stawiają się o godzinie 13:15 i korzystają z wejścia głównego. 

 

3. Harmonogram wejść na egzamin maturalny: 

 

08.06.2020 r. 

godzina wejście: data urodzenia zdającego 

7:45 A 01.01.2000 r. – 20.04.2000 r. 

8:05 21.04.2000 r. – 23.08.2000 r. 

8:25 24.08.2000 r. – 06.01.2001 r. 
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7:45 B 07.01.2001 r. – 18.04.2001 r. 

8:05 19.04.2001 r. – 05.07.2001 r. 

8:25 06.07.2001 r. – 23.10.2001 r. 

7:45 C 24.10.2001 r. – 31.12.2001 r. 

01.01.1979 r. – 15.08.1998 r. 

8:05 16.08.1998 r. – 29.10.1999 r. 

8:25 30.10.1999 r. – 20.12.1999 r. 

 

godzina wejście: data urodzenia zdającego 

13:15 A 26.02.2000 r. – 18.05.2001 r. 

B 19.05.2001 r. – 26.11.2001 r. 

C 04.12.2001 r. – 29.12.2001 r. 

01.01.1979 r. – 31.12.1999 r. 

 

 

09.06.2020 r.  

godzina wejście data urodzenia zdającego 

7:45 A 06.01.2000 r. – 15.04.2000 r. 

8:05 16.04.2000 r. – 22.08.2000 r. 

8:25 23.08.2000 r. – 05.01.2001 r. 

 

7:45 B 06.01.2001 r. – 26.03.2001 r. 

8:05 27.03.2001 r. – 02.07.2001 r. 

8:25 03.07.2001 r. – 23.10.2001 r. 

 

7:45 C 24.10.2001 r. – 29.12.2001 r. 

01.01.1979 r. – 05.08.1997 r. 

8:05 13.09.1997 r. – 26.03.1999 r. 

8:25 27.03.1999 r. – 20.12.1999 r. 
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10.06.2020 r. 

godzina wejście data urodzenia zdającego 

7:45 A 01.01.2000 r. – 20.04.2000 r. 

8:05 21.04.2000 r. – 23.08.2000 r. 

8:25 27.08.2000 r. – 06.01.2001 r. 

 

7:45 B 07.01.2001 r. – 30.04.2001 r. 

8:05 01.05.2001 r. – 31.07.2001 r. 

8:25 01.08.2001 r. – 16.11.2001 r. 

 

7:45 C 17.11.2001 r. – 29.12.2001 r. 

01.01.1979 r. – 13.01.1999 r. 

8:05 14.01.1999 r. – 30.12.1999 r. 

 

 

godzina wejście data urodzenia zdającego 

13:00 A 11.01.2000 r. – 31.05.2000 r. 

13:20 01.06.2000 r. – 26.01.2001 r. 

13:00 B 27.01.2001 r. – 22.06.2001 r. 

13:20 23.06.2001 r. – 11.11.2001 r. 

 

13:00 C 12.11.2001 r. – 27.12.2001 r. 

13:20  01.01.1979 r. – 31.12.1999 r. 

 

W pozostałe dni zdający stawiają się 45 minut przed rozpoczęciem egzaminu. 

 

Rozkład sal egzaminacyjnych w pozostałych dniach: 

 

15.06.2020 r.  9:00   matematyka PR  hala sportowa 

16.06.2020 r.  9:00  biologia PR  hala sportowa 

   14:00  WOS PR  105 

17.06.2020 r.  9:00  chemia PR  hala sportowa 

18.06.2020 r.  9:00  j. niemiecki PP  105 

   14:00  j. niemiecki PR  hala sportowa 

19.06.2020 r.  9:00  geografia PR  hala sportowa 

   14:00  historia sztuki PR 105 

22.06.2020 r.  9:00  j. rosyjski PP  105 
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24.06.2020 r.  9:00  fizyka PR  105 

   14:00  historia   hala sportowa 

29.06.2020 r.  9:00  j. kaszubski PR  105 

 

4. Czekając na wpuszczenie do sali egzaminacyjnej obowiązuje noszenie maseczek oraz zachowanie dystansu 

społecznego. 

5. Na teren szkoły nie wnosimy zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Osobiste 

rzeczy prosimy zostawić w samochodach lub w miejscu wyznaczonym w szkole. 

6. Wszyscy zdający korzystają z własnych artykułów piśmienniczych i kalkulatorów. Nie ma możliwości 

pożyczania przyborów od innych zdających. 

7. 8 czerwca zdający znajdą w kopertach z naklejkami dane do logowania w serwisie OKE dla uczniów.                       

11 sierpnia zostaną zamieszczone w nim wyniki egzaminów maturalnych. 

8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną małą butelkę z wodą mineralną, którą 

po zajęciu miejsca w Sali egzaminacyjnej stawiamy na podłodze. 

9. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut 

przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. 

10. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły 

albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia zachowując dystans 

społeczny. 

11. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych możliwe jest przystąpienie do egzaminu 

maturalnego w terminie dodatkowym między 8 a 14 lipca 2020 r. (Wniosek do dyrektora szkoły składa 

absolwent lub jego rodzice najpóźniej w dniu egzaminu z danego przedmiotu) 

12. 11 sierpnia 2020 r. maturzyści będą odbierali świadectwo dojrzałości lub zaświadczenie o uzyskanych 

wynikach. 

13. Od 11 sierpnia 2020 r. OKE przyjmuje wnioski o wgląd do pracy egzaminacyjnej. Wniosek o weryfikację sumy 

punktów składa się wraz z uzasadnieniem do OKE w terminie dwóch dni roboczych od dnia dokonania 

wglądu. 

14. Zdający, który przystąpił do wszystkich pisemnych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i jednego z 

nich nie zdał, może złożyć wniosek o przystąpienie do sesji poprawkowej do 14.08.2020 r. 

15. Egzamin poprawkowy będzie się odbywał 8 września 2020 r. o godz. 14:00 a świadectwa dojrzałości zostaną 

wydane 30.09.2020 r. 

 


