Informacje organizacyjne
maturalnego:

dla

osób

przystępujących

do

egzaminu

1. Na egzamin należy zgłosić się pół godziny przed jego rozpoczęciem.
2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą
egzaminacyjną.
3. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty.
4. Osoby, które z przyczyn usprawiedliwionych spóźniły się mogą wejść na
egzamin wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrektora tylko do momentu
zakończenia czynności wstępnych.
5. Przerwanie i unieważnienie egzaminu w sali może nastąpić na skutek:
wniesienia do sali egzaminacyjnej niedozwolonych pomocy i urządzeń
telekomunikacyjnych, niesamodzielnej pracy, zachowania, które
przeszkadza innym.
6. Zdający, którym unieważniono pracę mogą przystąpić do egzaminu
z danego przedmiotu dopiero w maju następnego roku.
7. Zdający, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mógł zgłosić się
na egzamin w wyznaczonym terminie może ubiegać się o przystąpienie do
egzaminu w terminie dodatkowym. W takim przypadku należy złożyć
uzasadniony i udokumentowany wniosek do dyrektora szkoły nie później
niż w dniu, w którym odbywa się egzamin. Dyrektor szkoły przesyła
wniosek do rozstrzygnięcia do dyrektora OKE.
8. Na każdym egzaminie pisemnym zdający mają prawo do używania tylko
takich dodatkowych materiałów i przyborów pomocniczych, które są
opisane w Komunikacie dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020r. w sprawie
materiałów i przyborów pomocniczych (Komunikat jest dostępny na
stronie
OKE).
Kalkulatory,
słowniki,
tablice
matematyczne
i fizykochemiczne (na biologię, chemię i fizykę) zapewnia szkoła.
9. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu
długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Na egzaminie nie
korzystamy z ołówków.
10.Po otrzymaniu arkusza każdy zdający ma obowiązek zapoznać się
z instrukcją na pierwszej stronie, sprawdzić numer PESEL na pasku
kodowym, sprawdzić kompletność arkusza i go zakodować ( instrukcji
udzieli przewodniczący).
11.Zakończenie pracy przed czasem należy zasygnalizować przez
podniesienie ręki, zamknięcie arkusza i odłożenie go na brzegu stolika.
12.Egzamin maturalny z powodu pandemii koronawirusa odbywać się musi
w specjalnych warunkach higienicznych. Należy dostosować się do
wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki,
Centralną Komisję Egzaminacyjną i Główny Inspektorat Sanitarny.

Powodzenia!

