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EGZAMIN
MATURALNY
2020

Organizacja i zasady wejścia do szkoły w
dniach egzaminów
Instrukcja bezpieczeństwa dla zdającego
Szczegółowy harmonogram EM
organizowanych w szkole

W związku z zagrożeniem zakażenia
wirusem COVID 19 organizacja egzaminów
maturalnych w roku 2020 ulega zmianie
i podlega szczególnym procedurom w
zakresie jej realizacji.
 

Załącznikami do niniejszych materiałów są:

1.

2.

3.

 

Zobowiązuję wszystkich zdających do
zapoznania się z dokumentami i stosowania
się do ich treści.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NARODÓW
ZJEDNOCZONEJ EUROPY
W POLKOWICACH



W ROKU 2020
ODBYWAJĄ SIĘ TYLKO
EGZAMINY PISEMNE.

ZGODNIE Z
HARMONOGRAMEM

CKE Z DNIA
24 KWIETNIA 2020 R.:

 

1.Termin główny:

8 – 29 czerwca 2020 r.
 

2.Termin dodatkowy:

8 – 14 lipca 2020 r.
 

3.Termin poprawkowy:

8 września 2020 r.

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW I ODBIÓR

ŚWIADECTW,

ANEKSÓW
I INFORMACJI
O WYNIKACH:

 

11 sierpnia 2020 r. w szkole
macierzystej

EGZAMIN MATURALNY 2020



Absolwent zda egzamin maturalny, jeżeli
z każdego przedmiotu obowiązkowego uzyska

co najmniej 30% punktów możliwych
do zdobycia oraz przystąpił do przynajmniej

jednego przedmiotu dodatkowego.

WARUNKI ZDANIA EGZAMINU



WARUNKI ZDANIA
EGZAMINU
Zdający, który przystąpił tylko do jednego
przedmiotu dodatkowego, i któremu ten
egzamin unieważniono, nie zdał egzaminu
maturalnego.

Egzamin, którego się nie zdało lub do
którego się nie przystąpiło, można zdawać
w kolejnych sesjach



UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU

Zdający

wniósł do sali

egzaminacyjnej

urządzenia

telekomunikacyjne

Zdający

zakłóca przebieg

egzaminu.

W trakcie

egzaminu

stwierdzono,

że zdający pracuje

niesamodzielnie

i jego egzamin

został przerwany

W trakcie

sprawdzania

arkusza

egzaminacyjnego

egzaminator

stwierdzi

niesamodzielność

pracy.

EGZAMIN MOŻE BYĆ UNIEWAŻNIONY, JEŻELI:



Zgodę wydaje dyrektor OKE.

 

Przysługuje zdającym, którzy nie stawią
się na egzamin z przyczyn losowych lub
zdrowotnych – zaświadczenie lekarskie
musi spełniać określone wymogi.
 

Udokumentowany
wniosek o wyznaczenie dodatkowego
terminu egzaminu pisemnego zdający
złoży do dyrektora szkoły najpóźniej
w dniu danego egzaminu.

TERMIN
DODATKOWY

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NARODÓW
ZJEDNOCZONEJ EUROPY
W POLKOWICACH



dane identyfikujące zakład medyczny
dane identyfikujące pacjenta, w tym:

PESEL i nr dokumentu
potwierdzającego tożsamość
dane identyfikujące lekarza
istotne informacje dotyczące stanu
zdrowia pacjenta (rozpoznanie
choroby, problemu zdrowotnego lub
urazu, opis udzielonej pomocy)

Wymogi dotyczące zaświadczenia
lekarskiego:

 

Wypełnione czytelnie oraz zawiera:

 

1.
2.

3.

4.

TERMIN
DODATKOWY

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NARODÓW
ZJEDNOCZONEJ EUROPY
W POLKOWICACH



Harmonogram i miejsce
odbywania egzaminu wyznacza
dyrektor OKE – informacja na
stronie internetowej OKE
Wrocław.

 

Termin dodatkowy:

8 – 14 lipca 2020 r.

TERMIN
DODATKOWY

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NARODÓW
ZJEDNOCZONEJ EUROPY
W POLKOWICACH



SESJA
POPRAWKOWA

przystąpili do wszystkich egzaminów
obowiązkowych i dodatkowego oraz
żaden z tych egzaminów nie został
unieważniony, i
nie zdali wyłącznie jednego
egzaminu, i
złożą w wymaganym terminie
oświadczenie o ponownym
przystąpieniu do egzaminu z danego
przedmiotu.

Przysługuje zdającym, którzy:

 



DOSTOSOWANIE
WARUNKÓW I FORMY
PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU
MATURALNEGO 
W 2020 R.

Wnioski zostały złożone wraz
z ostateczną deklaracją maturalną
do dnia 07 lutego 2020 r. 
 

Dostosowania będą realizowane
zgodnie z decyzją podjętą przez
zdającego.

 

W sytuacjach nagłych (zaświadczenia
lekarskie) – na bieżąco

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NARODÓW
ZJEDNOCZONEJ EUROPY
W POLKOWICACH



ŚWIADECTWA
DOJRZAŁOŚCI I ANEKSY

Odbiór dokumentu w Sekretariacie Uczniowskim szkoły
od 11 sierpnia 2020 r.  od godz. 11.00 za osobistym
potwierdzeniem.

 

Konieczność posiadania dokumentu potwierdzającego
tożsamość lub stosownego upoważnienia i dokumentu
potwierdzającego tożsamość osoby odbierającej.
 

Od 11 sierpnia 2020 r. możliwy będzie dostęp do Serwisu
Informacyjnego Maturzysty – fiszki do logowania zostaną
przekazane zdającym w dniu egzaminu maturalnego.



Termin i miejsce wglądu wyznacza
dyrektora OKE po rozpatrzeniu wniosku
zdającego.

 

Wnioski można składać  do dyrektora OKE
w terminie do 6 miesięcy od dnia wydania
świadectwa dojrzałości / aneksu /

zaświadczenia o wynikach.

 

Złożenie wniosku uruchamia procedurę
opisaną między innymi w „Informacji
o sposobie organizacji i przeprowadzania
egzaminu maturalnego w roku szkolnym
2019/2020”.

WGLĄD DO PRAC
MATURALNYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. NARODÓW
ZJEDNOCZONEJ EUROPY
W POLKOWICACH



W DNIU EGZAMINU
Nie należy przynosić do szkoły rzeczy osobistych oraz środków łączności.
 

Przyjść na egzamin o godzinach określonych w dokumencie „Organizacja
i zasady wejścia do szkoły w dniach egzaminów”.

 

Nie stwarzać sytuacji, które będą podstawą do przerwania egzaminu.

 

Prawidłowo zakodować arkusz egzaminacyjny.

 

Rozwiązywać zadania samodzielnie, długopisem, piszącym czarnym kolorem
(OŁÓWKOM MÓWIMY NIE).

 

Uważnie słuchać i dokładnie wykonywać polecenia przewodniczącego komisji
egzaminacyjnej.



KODOWANIE
ARKUSZA



KODOWANIE
ARKUSZA
PIERWSZA STRONA



KODOWANIE
ARKUSZA
KARTA ODPOWIEDZI



KODOWANIE
ARKUSZA
KARTA ODPOWIEDZI

STR. 1



KODOWANIE
ARKUSZA
KARTA ODPOWIEDZI

STR. 2



KODOWANIE
ARKUSZA

Kodowanie :

 

1.Numer PESEL
 

2.Kod ucznia = litera klasy + numer
z dziennika lekcyjnego  (np.:  A 01)
 

3.Przeniesienie numeru PESEL
na diagram cyfrowy
 

4.Naklejka z indywidualnym
kodem zdającego (NAKLEJKA BEZ
NAZWISKA)



PODCZAS
EGZAMINU

Przestrzegać procedur przeprowadzania
egzaminu.

 

Nie stwarzać swym zachowaniem
dodatkowych sytuacji stresowych.

 

Przez podniesienie ręki zgłaszać
przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego
problem lub zakończenie rozwiązywania
arkusza.

 

Ściśle wykonywać polecenia przewodniczącego
i członków Zespołów Nadzorujących.

 

Zachowywać spokój i ciszę.



NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY
Wnoszenie do sali egzaminacyjnej przedmiotów niedozwolonych
 

Spóźnianie się na egzamin
 

Rozmowy w części organizacyjnej egzaminu
 

Głośne rozmowy przed lub po egzaminie przy salach egzaminacyjnych
 

Brak dowodu osobistego
 

Błędy w kodowaniu arkuszy egzaminacyjnych
 

Brakumiejętności czytania poleceń ze zrozumieniem.



EGZAMIN
MATURALNY
2020 rozpatruje zastrzeżenia w

terminie 7 dni od daty
otrzymania
informuje pisemnie absolwenta
o wyniku rozstrzygnięcia
informuje o sposobie odwołania
od decyzji.

Zdający ma prawo zgłosić
zastrzeżenia dotyczące procedury
przeprowadzania egzaminu
w terminie 2 dni od daty tego
egzaminu.

 

Zastrzeżenia składa się na piśmie
bezpośrednio do Dyrektora OKE,

który:



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

POWODZENIA!
JOLANTA RUBIŚ-KULCZYCKA


