INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO
Zgodnie z wytycznymi CKE, MEiN i GIS dotyczącymi przeprowadzania egzaminów
informuję, że w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Pelplinie obowiązują
następujące zasady uczestnictwa w egzaminie maturalnym
PAMIĘTAJ! Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych
kompatybilnych z objawami COVID-19. Na egzamin nie może przyjść osoba, która
przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta
kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych z zastrzeżeniem tzw.
ozdrowieńców oraz osób zaszczepionych przewidzianymi procedurą szczepień
dawkami szczepionki przeciw COVID-19. Jeśli jesteś chory, źle się czujesz ZOSTAŃ W
DOMU, zawiadom lekarza, powiadom telefonicznie szkołę – do matury przystąpisz w
terminie dodatkowym.

Przed egzaminem
 Masz obowiązek przyjścia do szkoły w dniu egzaminu pisemnego na minimum
pół godziny przed jego rozpoczęciem czyli najpóźniej o godz. 8.30 lub 13.30 dla
przedmiotów i ich poziomu według harmonogramu zamieszczonego na
stronie www.cke.gov.pl
 Jedynym czynnym wejściem do szkoły jest wejście od strony ulicy
Sambora, poprzez furtkę przy kiosku.
 Do szkoły wejść może wyłącznie zdający egzamin maturalny z
wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
O takim przypadku należy zawiadomić szkołę na minimum 3 godziny
przed egzaminem.
 Czekając na wejście do szkoły albo w sali egzaminacyjnej zachowuj
odstęp oraz miej założoną maseczkę zakrywającą usta i nos.
 W dniach egzaminu maturalnego nie będzie możliwości zaparkowania
samochodu przy budynku szkoły.
 Upewnij się, że nie posiadasz przy sobie zbędnych rzeczy np. książek,

urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek – zostaw je w domu!
 Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin możesz zabrać własną,
zapieczętowaną butelkę z wodą.
 Szkoła nie zapewnia posiłków w przerwie pomiędzy egzaminami. Osoby
przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły
zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie pomiędzy
egzaminami.
 Osoby przystępujące do dwóch egzaminów w ciągu dnia, mogą w czasie
przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na
rozpoczęcie kolejnego egzaminu.
 Na egzaminie będziesz korzystał z własnych przyborów piśmiennych,
linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Upewnij się, że są sprawne- nie będziesz
mógł ich pożyczyć od innych zdających. Egzamin można pisać
wyłącznie długopisem/piórem z czarnym tuszem/atramentem.
Pamiętaj również o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości – bez niego nie
zostaniesz wpuszczony na salę egzaminacyjną.
 Podpisany kalkulator prosty spełniający wytyczne Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej dostarcz do szkoły najpóźniej do dnia 4
maja do godziny 14.00 – jeśli go nie dostarczysz, lub dostarczysz
niewłaściwy nie będziesz mógł z niego korzystać.
 Wejdziesz do szkoły według ustalonego harmonogramu wejść wywieszonego
każdego dnia na płocie szkoły przy furtce – jest to spowodowane
wytycznymi epidemicznymi
 Wchodząc do szkoły zdezynfekuj ręce. Instrukcję dezynfekcji znajdziesz

na urządzeniu.
 Jesteś zobowiązany do stosowania dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m) i
nie gromadzenia się ze względów obostrzeń epidemicznych przed i po
egzaminie maturalnym.
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maturalnym należy zdeponować w plastikowym worku w Sali nr 1.
Będzie je można odebrać po egzaminie.
 Następnie zachowując dystans zajmij miejsce w kolejce do sali
egzaminacyjnej wg listy umieszczonej na wejściu do szkoły i na
korytarzu. Należy mieć cały czas założoną maseczkę.
 W czasie wchodzenia do Sali egzaminacyjnej możesz zostać poproszony
o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania Twojej
tożsamości. Dowód osobisty miej przygotowany przed wejściem do sali.

Na Sali Egzaminacyjnej
 Wchodząc na salę egzaminacyjną każdy zdający, ma zasłonięte usta i nos.
Dopiero po zajęciu wylosowanego przez siebie miejsca, podpisaniu listy
obecności i oddaleniu się innych osób znajdujących się na sali egzaminacyjnej
możesz zdjąć maseczkę.
 W momencie zbliżania się członka zespołu nadzorującego, idąc do stolika ze
słownikiem, wychodząc do toalety oraz kończąc pracę z arkuszem
egzaminacyjnym i wychodząc z sali jesteś zobowiązany do założenia
maseczki. Jeżeli masz taką potrzebę możesz mieć założoną maseczkę
przez cały czas trwania egzaminu.

 Jeżeli, ze względów zdrowotnych nie możesz zakrywać ust i nosa, musisz to
zgłosić dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed dniem
egzaminu.
 Podczas korzystania ze słowników najpierw zdezynfekuj ręce płynem
znajdującym się obok słownika.
 Nie powinieneś dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a
także powinieneś przestrzegać higieny kaszlu i kichania: podczas kaszlu i
kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 Każdy zdający otrzyma w pierwszym dniu egzaminu kod uprawniający do
sprawdzenia wyników egzaminu.
 Zdający może opuścić salę egzaminacyjną na stałe najwcześniej na pół godziny
przed zakończeniem egzaminu, w kolejności wyznaczonej przez
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Opuszczenie Sali odbywa
się przez drzwi znajdujące się przy Sali Gimnastycznej
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internetowej szkoły.
 Osoba, która spóźni się na egzamin, nie będzie znajdowała się na
terenie budynku szkoły o godz. 9.00 lub o godzinie 14.00 – nie ma
możliwości przystąpienia do egzaminu w innym terminie.
 Zdający nie ma prawa posiadać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych w
sali egzaminacyjnej, nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę, do
unieważnienia egzaminu maturalnego.
 Nie kombinuj! Twój kolega czy koleżanka prawdopodobnie ma inną

wersję testu niż Ty – jeśli w czasie sprawdzania prac okaże się, że
pracowałeś niesamodzielnie może zostać unieważniony egzamin dla
wszystkich osób w Twojej sali.
 Zdający przychodzi na egzamin z własną butelką wody (zapieczętowaną), z
której ma prawo korzystać. Zamkniętą butelkę z wodą stawiaj zawsze na
podłodze –uniknieszewentualnegozalaniaTwojejpracy.
 Szkoła zapewnia odpowiednią przestrzeń dla zdających - minimum 150
cm odległości pomiędzy zdającymi.

Po egzaminie
 Nie czekaj pod szkołą, unikaj zbędnych spotkań. Wrażeniami z egzaminu
możesz podzielić się z kolegami i koleżankami za pośrednictwem
mediów społecznościowych.
 Ewentualne odwołanie od procedur egzaminacyjnych może nastąpić tylko
w ciągu 2 dni od daty egzaminu, należy zgłosić pisemne zastrzeżenie do
dyrektora OKE w Gdańsku, zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis
zaistniałej sytuacji. Można jedynie odwołać się od procedur, a nie od samego
wyniku egzaminu maturalnego. Wgląd do pracy może nastąpić tylko w
Gdańsku po uzgodnieniu terminu z dyrektorem OKE.

 Możesz zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Wniosek wraz z
uzasadnieniem składa do Dyrektora OKE w terminie 2 dni roboczych, od dnia
dokonania wglądu. (Wniosek można złożyć osobiście lub osobę występującą w

jego imieniu lub przesłany do OKE drogą elektroniczną faksem lub pocztą
tradycyjną).

 Uczeń, który przystąpił do wszystkich egzaminów maturalnych pisemnych
na poziomie podstawowym i jednego egzaminu dodatkowego na poziomie
rozszerzonym, a z jednego z egzaminów na poziomie podstawowym nie
otrzymał wymaganych 30%, może przystąpić do egzaminu poprawkowego.
Musisz jednak w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników złożyć wymagane
dokumenty i wniosek do dyrektora szkoły.
 Pamiętaj! Czujesz się źle, jesteś chory? Wydarzyło się coś co uniemożliwia
Ci przystąpienie do egzaminu? Masz prawo w szczególnych przypadkach
losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu
w terminie podstawowym, zdawać egzamin w terminie późniejszym – Ty lub
TwoiRodzicemuszą złożyć udokumentowany wniosek do dyrektora szkoły
najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.
Dyrektor wyśle niezwłocznie dokumentację do OKE, gdzie dyrektor OKE
podejmie decyzje o zasadności zdawania egzaminu maturalnego w terminie
dodatkowym.
 W dniach 1-16 czerwca 2021 r. odbędzie się egzamin w terminie
dodatkowym dla osób, które z przyczyn losowych nie mogły przystąpić do
egzaminu w terminie głównym.
 Egzamin poprawkowy odbędzie się 24 sierpnia 2021 r.
 Dyrektor OKE w Gdańsku rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni roboczych
od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów może
unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających albo

zdających w jednej sali, a także w stosunku do poszczególnych zdających
i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie dyrektora
OKE w Gdańsku jest ostateczne.
 DyrektorOKE w Gdańsku może podjąć decyzję o unieważnieniu danegoegzaminu
zdających na podstawie:
o stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu,
na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu,
o stwierdzenia,

podczas

sprawdzania

arkuszy

egzaminacyjnych,

niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego z danego
przedmiotu w części pisemnej,
o zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart
odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej
egzaminu.
 Termin odbioru świadectw maturalnych:od 5 lipca 2021 roku. Odbioru
świadectwa w sekretariacie szkoły należy dokonać osobiście lub poprzez
krewnego posiadającego pisemne upoważnienie.
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