INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH
EGZAMIN MATURALNY

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną
lub izolacją w warunkach domowych.
3. Zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być
kaszel, katar lub łzawienie powinni poinformować o tym fakcie dyrektora szkoły, który
poinformuje członków zespołu nadzorującego w danej sali. Członkowie zespołu
nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w
przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.
4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły, z wyjątkiem
sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
5. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
telefonów komórkowych, maskotek. Ze względu na konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa sanitarnego nie będzie możliwości pozostawienia tych przedmiotów
w szatni.
6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych,
linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych
zdających.
7. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie,
korzystając z własnego długopisu.
8. Losowania stolika dokonuje w obecności zdającego przewodniczący lub członek
zespołu nadzorującego egzamin w danej sali.
9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę
z wodą.
10. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

11. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między
poszczególnymi zakresami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia
dezynfekcji tych miejsc oraz znajdujących się w nich sprzętów.
12. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują
odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
13. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem
(maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w
przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa
maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem
sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania
uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić
zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości
(konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
14. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w
sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu)
zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:


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



wychodzi do toalety



kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Zdający – jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie
egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
15. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa
maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.
Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać
ust
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niż do 29 maja 2020 r.

16. W przypadku egzaminu z języka polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie

przez grupę zdających z jednego słownika, zdający są zobowiązani do
dezynfekcji rąk przed skorzystaniem ze słownika.

17. Należy pamiętać o następujących obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w
tym przede wszystkim:


zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi



obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego
z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym



niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także
przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy
zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką



konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.

18. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą
egzaminacyjną
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rozpoczęciem

egzaminu

oraz

po

jego

zakończeniu.

Zdający muszą pamiętać, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą
z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali
spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
19. 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. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem
egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający
nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
20. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu
nadzorującego
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nadzorującego

informuje

o
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przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który niezwłocznie przerywa egzamin
tego zdającego, zapewnia odizolowanie zdającego w odrębnym pomieszczeniu.
Następnie informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie
pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku
gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający
powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać
z teleporady medycznej.

Informacje na temat szczególnych rozwiązań dotyczących organizowania i
przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. określonych w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:
a) wyniki egzaminu maturalnego są przedstawiane:
- w części ustnej – w procentach, jeżeli w roku szkolnym 2019/2020:


zdający przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu
obowiązkowego z przyczyn określonych w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. lub 2.4.8. i
otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania



zdający przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu
dodatkowego z przyczyn określonych w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. oraz 2.4.8.a
– niezależnie od uzyskanego wyniku



w części ustnej – są zastępowane adnotacją „W 2020 r. egzaminu nie
przeprowadzano.”

b) szczególne rozwiązania związane z uprawnieniami absolwentów roku 2020 w
kolejnych latach przeprowadzania egzaminu maturalnego:
1. Absolwenci z roku 2020, którzy w roku szkolnym 2019/2020 nie zdali egzaminu
maturalnego, w kolejnych latach przystępowania do egzaminu są zobowiązani
przystąpić do egzaminu lub egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części
ustnej, aby otrzymać świadectwo dojrzałości.
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, jeżeli:


nie przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
obowiązkowego zgodnie z pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8. lub



przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
obowiązkowego, ale otrzymał wynik niższy niż 30% punktów możliwych do
uzyskania, lub



egzamin maturalny z danego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej
został mu unieważniony.

2. 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.
Absolwenci, którzy w 2020 r. otrzymali świadectwo dojrzałości, ale:


nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub
przedmiotów obowiązkowych, ponieważ nie spełnili warunków, o których mowa
w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8.



przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub
przedmiotów obowiązkowych, ponieważ spełnili warunki, o których mowa w pkt
2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8., ale otrzymali z tego przedmiotu lub tych
przedmiotów wynik niższy niż 30% punktów możliwych do uzyskania (i na
świadectwie dojrzałości posiadają zamiast wyniku tego egzaminu lub tych
egzaminów adnotację „W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.”)



przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub
przedmiotów obowiązkowych, ponieważ spełnili warunki, o których mowa w pkt
2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8., ale ich egzamin z tego przedmiotu lub tych
przedmiotów został unieważniony (i na świadectwie dojrzałości posiadają
zamiast wyniku tego egzaminu lub tych egzaminów adnotację „W 2020 r.
egzaminu nie przeprowadzano.”),

którzy w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020 przystąpią
ponownie do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub
przedmiotów obowiązkowych, aby podwyższyć wynik z tego przedmiotu lub tych
przedmiotów, ale nie otrzymają z tego przedmiotu lub tych przedmiotów co najmniej
30% punktów możliwych do uzyskania, zachowują świadectwo dojrzałości.

3. Niezależnie od tego, czy dany absolwent z roku 2020 przystąpił do części ustnej
egzaminu maturalnego, czy nie przystąpił, pięcioletni okres przystępowania do części
ustnej
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obowiązujących w roku, w którym ten absolwent przystępował do egzaminu
maturalnego po raz pierwszy, liczy się od października 2020 r.
W przypadku absolwentów, którzy w 2020 r. przystąpili do egzaminu maturalnego po
raz pierwszy, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów zgodnie z
przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do egzaminu maturalnego
po raz pierwszy, w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w części
ustnej, liczy się od października 2020 r.
4. Rok 2020 liczy się jako kolejny rok w pięcioletnim okresie, w którym absolwenci z
lat ubiegłych, którzy nie zdali egzaminu maturalnego, mogą przystąpić do egzaminu z
przedmiotów obowiązkowych na takich warunkach, na jakich przystępowali do
egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
W przypadku absolwentów, którzy w 2020 r. przystąpili ponownie do egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, ale nie zdali tego egzaminu,
pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub
przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do
egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w zakresie egzaminu maturalnego
przeprowadzanego w części ustnej, liczy się od października roku, w którym dany
absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
5. Absolwenci, którzy w 2020 r. zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego
z danego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego w części ustnej
bez określania poziomu, ale nie przystąpili do tego egzaminu zgodnie z pkt 2.1.3a,
2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8., oraz nie zdali egzaminu maturalnego z języka obcego
nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i nie otrzymali
świadectwa dojrzałości, mogą – przystępując ponownie do egzaminu maturalnego w
kolejnych latach szkolnych – wybrać jako przedmiot obowiązkowy ten język obcy

nowożytny, który w 2020 r. zadeklarowali jako przedmiot dodatkowy w części ustnej
bez określania poziomu.
c) W 2020 r. absolwentom, którzy wnieśli opłatę za egzamin maturalny z danego
przedmiotu lub danych przedmiotów w części ustnej, którzy nie przystąpili do
egzaminu maturalnego, ponieważ nie spełnili warunku, o którym mowa w pkt 2.1.3a,
2.2.11., 2.3.7. albo 2.4.8., dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwraca tę opłatę:


na imienny rachunek bankowy, z którego opłata została wniesiona, albo



na imienny rachunek bankowy wskazany we wniosku złożonym do dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 30 września 2020 r. (załącznik
31_1905) – w przypadku gdy opłata została wniesiona w inny sposób niż za
pośrednictwem imiennego rachunku bankowego. 13.

W przypadku absolwentów, którzy w roku 2020 złożyli informację potwierdzającą
zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego, o której mowa w pkt
3.5a.2. – niezależnie od tego, czy do tego egzaminu istotnie przystąpili, czy też nie –
w kolejnych latach szkolnych nie wlicza się tego przystąpienia lub złożenia informacji
do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu
w części ustnej.

