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Szanowni Abiturienci i Absolwenci 

W związku ze zbliżającym się pierwszym egzaminem maturalnym w tegorocznej sesji 
egzaminacyjnej przekazujemy Państwu następujące, ważne postanowienia i prosimy o pełne 
podporządkowanie się. 

I. Tegoroczni absolwenci – w poniedziałek 8 czerwca 2020r., a osoby ponownie przystępujące 
do egzaminów maturalnych, zgłaszając się na swój pierwszy egzamin, otrzymają naklejki 
kodowe służące do ekspresowego kodowania arkuszy egzaminacyjnych.  Naklejkami 
kodowymi, które zawierają oznaczenie Ośrodka Egzaminacyjnego, nr PESEL zdającego oraz 
indywidualny KOD – dysponować będziecie Państwo w pełni samodzielnie. Po każdym 
egzaminie zabieracie paski kodowe ze sobą do domu, a w kolejnym dniu egzaminów 
obowiązani jesteście pamiętać, aby mieć je przy sobie! Brak kodu nie spowoduje 
skreślenia z listy zdających, jednak może znacznie wydłużyć czynności organizacyjne w danej 
sali (o czas trwania procedury awaryjnego kodowania arkuszy wręczonych Państwu 
Zapominalskim).  Prosimy zatem o koncentrację, odpowiedzialność, a przede wszystkim 
poszanowanie czasu koleżanek i kolegów, a także obserwatorów i osób wchodzących w skład 
Zespołów Nadzorujących.  

 
II. Absolwentów z poprzednich lat, którzy do 5 czerwca 2020r. nie odbiorą haseł dostępu do 

systemu informatycznego OBIEG prosimy, aby od poniedziałku 8 czerwca 2020 r. zgłaszali 
się w tej sprawie do Państwa portierów.  Wygenerowane w poprzednich latach hasła są 
nieaktywne – straciły ważność wraz z zakończeniem sesji egzaminacyjnej, na którą zostały 
przygotowane. Na portierni będą też dostępne rezerwowe hasła należące do tegorocznych 
abiturientów – identyczne z tymi, które wręczyliśmy czwartoklasistom bezpośrednio po 
zakończeniu tegorocznych ferii zimowych.  

 
III. W systemie informatycznym OKE w Krakowie (OBIEG) w Państwa deklaracjach 

elektronicznych jest już w pełni aktualna informacja o salach, w których piszecie 
kolejne egzaminy. Z przyporządkowaniem do pomieszczeń egzaminacyjnych 
prosimy zapoznać się najpóźniej w niedzielę 7 czerwca 2020 r.  

 
IV. Zasady wejścia do budynku głównego ZSŁ w dniach 8 - 24 czerwca 2020 r. 

Dla bezpieczeństwa nas wszystkich prosimy o bezwzględne podporządkować się określonym 
poniżej rygorom: 

 
1. Osoby przyporządkowane do sali gimnastycznej (13) na egzaminy z języka polskiego, 

matematyki na obydwu poziomach oraz fizyki korzystają wyłącznie z wejścia 
usytuowanego w przełączce pomiędzy SG, a budynkiem głównym.  
 

2. Osoby zdające informatykę w sali INFI oraz abiturienci, dla których przygotowano 
miejsca w świetlicy internatu,  na czas egzaminów z języka angielskiego na obydwu 
poziomach wchodzą wejściem frontowym do tego budynku.  
 

3. Zdający, którym wyznaczono miejsca na egzamin z języka angielskiego w sali I218 
oraz składający egzamin z informatyki w salach 207i oraz 210i korzystają z wejścia do 
internatu z tyłu budynku, od strony zatoki parkingowej i kuchni.  
 

4. Osoby, którym wyznaczono miejsca na poszczególne egzaminy wyłącznie w dniach 
8-15.06 w świetlicy szkolnej (10) oraz salach 211, 212, 213, 214, 215, 219, 221, 
222, 223 korzystają z wejścia „pod daszkiem” od strony boiska do gry w koszykówkę. 
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5. Zdający, którym wyznaczono miejsca na kolejne egzaminy w salach 104, 105, 106, 
107, 109, 110, 111, 15i, 16i, 502i, 510i korzystają wyłącznie z wejścia usytuowanego 
w przełączce pomiędzy budynkiem szkolnym a warsztatami. 
 

6. Osoby skierowane w kolejnych dniach egzaminacyjnych do sal 112, 119, 22, 204, 205, 
206, 207, 209, 511i, 512i, 514i korzystają z wejścia głównego do budynku ZSŁ.  
 

7. Zdający zgłaszający się do sali nr 10 (świetlica w szkole) na egzaminy z filozofii, 
biologii, wiedzy o społeczeństwie, języka niemieckiego, geografii i historii korzystają 
z wejścia głównego do budynku ZSŁ.  
 

8. Na egzaminy organizowane w sali gimnastycznej należy przyjść z 40 minutowym 
wyprzedzeniem. Piszących w świetlicy szkolnej i internatowej oraz sali I218 obowiązuje 
półgodzinna rezerwa. Do zwykłych, standardowych sal lekcyjnych należy zgłaszać się na 
kilkanaście minut przez rozpoczęciem egzaminu.  
 

9. Prosimy zachować pomiędzy sobą bezpieczną, około 1,5 metrową odległość. 
Obowiązkowo należy korzystać z rękawiczek, maseczki lub przyłbicy. Przy wyznaczonym 
wejściu zdający starannie dezynfekują dłonie i otrzymują od nauczyciela lub innego, 
dyżurującego pracownika szkoły worek foliowy, który podpisują (umieszczając wewnątrz 
podpisaną kartkę) i składają w nim swoje rzeczy na przechowanie.  
 

10. Gdyby ktoś, pomimo zakazu, wniósł na teren szkoły telefon komórkowy, 
po wyłączeniu wsuwa go do otrzymanego, małego woreczka, a całość składa w depozyt 
u nauczyciela dyżurującego na korytarzu. POD RYGOREM UNIEWAŻNIENIA 
EGZAMINU ZABRONIONE JEST WNIESIENIE URZĄDZENIA 
TELEKOMUNIKACYJNEGO DO SALI EGZAMINACYJNEJ !  
 

11. Przekraczając próg wyznaczonego pomieszczenia, zdający przedstawiają się (okazują 
dowód osobisty lub inny dowód tożsamości zawierający aktualną fotografię), swoim 
długopisem składają podpis na wykazie zdających, a następnie obserwują losowanie 
miejsca (każdorazowo dokonuje tego jeden z członków ZN), po czym zajmują je i już na 
stanowisku oczekują na formalne rozpoczęcie matury. Prosimy o powstrzymanie się od 
rozmów i zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy sobą.  
 

12. Jeszcze przed wylosowaniem miejsca wskazane jest skorzystanie z sanitariatu.  
 

13. Siedząc przy stoliku maturalnym, można zdjąć maskę, jednak w przypadku konieczności 
nawiązania kontaktu z przewodniczącym lub członkiem Zespołu Nadzorującego, ponownie 
zakrywamy nos i usta.  
 

14. Ewentualny wgląd do słowników wyłożonych 8 czerwca 2020r. na stoliku obok komisji 
wiąże się z obowiązkiem kolejnej dezynfekcji rąk.  
 

15. Prosimy, abyście Państwo dysponowali własną, niewielką butelką wody mineralnej 
niegazowanej, którą postawicie na podłodze przy stoliku.  
 

16. Koniecznie trzeba wziąć ze sobą przybory do pisania w kolorze czarnym (także 
egzemplarz rezerwowy), pamiętając o obowiązującym zakazie wzajemnego pożyczania 
wszelkich przyborów i pomocy podczas wszystkich egzaminów tegorocznej sesji. Prosimy 
o przypomnienie sobie treści Komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
z 6 sierpnia 2019r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą 
korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2020 roku. Oprócz słowników, tablic, 
wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych wszelkie pomoce i przybory typu 
kalkulator prosty, linijka, cyrkiel zapewnia sobie zdający we własnym zakresie.  
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17. Budynek opuszczamy najszybciej, jak to możliwe, korzystając z tej samej bramy, którą 
weszliśmy do szkoły (internatu).  
 

18. Osoby przystępujące w tym samym dniu do egzaminu na poziomie podstawowym (blok 
przedpołudniowy) i poziomie rozszerzonym (blok popołudniowy) przerwę pomiędzy 
obydwoma egzaminami spędzą na zewnątrz, np. na boisku szkolnym lub na ławkach obok 
rozłożystego drzewa przy sali gimnastycznej. W razie niepogody lub na życzenie 
zdających zapraszamy do sali nr 21, a w środę 10 czerwca dodatkowo do stołówki 
internatu i na korytarz I piętra budynku warsztatowo – pracownianego. 
 

19. Ogłoszenie wyników tegorocznego egzaminu dojrzałości nastąpi do 11 sierpnia 2020 r. – 
również w tym terminie będzie można odebrać świadectwo maturalne lub informację 
o wynikach egzaminu maturalnego (termin i harmonogram ogłosimy na stronie szkoły 
z kilkudniowym wyprzedzeniem).  
 

20. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu dojrzałości te osoby, które nie zdały 
wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego, a z pozostałych otrzymały co najmniej 30% 
możliwych do zdobycia punktów i przystąpiły do egzaminu z co najmniej jednego 
przedmiotu dodatkowego i egzamin ten nie został im unieważniony mogą przystąpić do 
egzaminu poprawkowego we wtorek 8 września o godzinie 14.00. Warunkiem wdrożenia 
takiego rozwiązania jest pilne (najpóźniej do 7 dni od ogłoszenia wyników egzaminu 
maturalnego) złożenie na Dziennik Podawczy ZSŁ przez zainteresowaną osobę 
stosownego oświadczenia (zał. nr EM 2020 7_1905 do Informacji o sposobie organizacji 
i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „NOWEJ FORMULE” obowiązującej w roku 
szkolnym 2019/2020 – dokument dostępny na stronie OKE www.oke.krakow.pl). Wydruki 
oświadczenia dostępne będą od dnia ogłoszenia wyników matury w obydwu 
sekretariatach. Miejsce przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie 
poprawkowym zostanie ogłoszone na stronie internetowej Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Krakowie nie później niż do 28 sierpnia 2020 r. W latach minionych 
egzaminy poprawkowe organizowała szkoła macierzysta absolwenta, więc 
prawdopodobnie i w tym roku będzie podobnie. 
 

21. Życząc Państwu powodzenia podczas tegorocznych egzaminów, przypominamy 
o konieczności punktualnego stawiania się w szkole w kolejnych dniach sesji. Zwracamy 
także uwagę Państwa na to, że jeśli ktoś z powodu choroby lub zdarzenia losowego nie 
zgłosi się (lub nie dotrze punktualnie), to jest szansa ubiegania się o prawo przystąpienia 
do egzaminu/ów w terminie dodatkowym (8 – 17 lipca 2020r., oprócz 12.07.2020 r.). 
Wniosek do dyrektora szkoły musi wpłynąć w dniu egzaminu, na który z uzasadnionych 
przyczyn  nie zgłosił się zdający.  
 

 
 
 
 
 
Paweł Kucharczyk 
wspólnie z Zespołem Kierowniczym 
 
Kraków, 1 czerwca 2020 r. 


