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Szanowni Państwo Maturzyści 

 

Uprzejmie informujemy, że: 
 
1) Pod linkiem: http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7190 dostępna jest 

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU 

MATURALNEGO W „FORMULE 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020_2021. Po 
uważnym skorzystaniu ze spisu treści w trybie natychmiastowym znajdziecie Państwo 
wyczerpującą odpowiedź na wszelkie pytania dotyczące zasad i procedur związanych 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem tegorocznego egzaminu dojrzałości.  
 

2) Pod adresem: http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7274 udostępniamy 
harmonogram tegorocznego egzaminu maturalnego. Zobowiązujemy wszystkich Państwa 

do punktualności – osoby spóźnione nie będą wpuszczane do sal egzaminacyjnych.  
 

3) W podanej lokalizacji: https://tiny.pl/r8jfm dostępny jest komunikat Dyrektora CKE z 20 
sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą 
korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r. 

 

 

W związku ze zbliżającą się maturalną SESJĄ EGZAMINACYJNĄ przekazujemy Państwu 

następujące, ważne postanowienia organizacyjne i prosimy o RYGORYSTYCZNE 

PRZESTRZEGANIE ICH. 

 

1) NA EGZAMIN ZGŁASZAJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE OSOBY ZDROWE, BEZ JAKICHKOLWIEK 

OBJAWÓW CHOROBOWYCH, NIEOBJĘTE KWARANTANNĄ! Osoby, które z powodu 

choroby lub innych przyczyn losowych nie będą mogły przystąpić do matury w terminie 

głównym, mogą ubiegać się o wyrażenie zgody na składanie egzaminu/egzaminów 

w czerwcowym terminie dodatkowym – warunkiem koniecznym jest złożenie u dyrektora 

szkoły uzasadnionego wniosku w dniu egzaminu, na który nie zgłosił się zdający. 

 

2) We wtorek 4 maja 2021r. tegoroczni absolwenci, a osoby ponownie przystępujące do 

egzaminów maturalnych w chwili zgłoszenia się na swój pierwszy egzamin, otrzymają 

naklejki służące do kodowania arkuszy egzaminacyjnych. Naklejkami kodowymi, 

które zawierają oznaczenie szkoły, numer PESEL zdającego, jego indywidualny KOD oraz 

symbol arkusza egzaminacyjnego (oprócz dwóch przypadków będzie to „100”) dysponować 

będziecie Państwo w pełni samodzielnie. Po każdym egzaminie paski kodowe należy zabrać 

ze sobą do domu, a w kolejnym dniu egzaminów trzeba je mieć 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).  

 

Prosimy zatem o koncentrację, odpowiedzialność, a przede wszystkim poszanowanie czasu 

koleżanek i kolegów, a także obserwatorów i nauczycieli wchodzących w skład Zespołów 

Nadzorujących.  

               

http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7190
http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=7274
https://tiny.pl/r8jfm
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3) Absolwentów z poprzednich lat, którzy do 30 kwietnia 2021 r. nie odbiorą haseł dostępu do 

systemu informatycznego SIOEO, zapewniającego dostęp do wyników egzaminu 

maturalnego, udostępnianych przez CKE od 5 lipca 2021r. prosimy, aby począwszy od środy 

5 maja 2021r. zgłaszali się w tej sprawie do osób pracujących na portierni. W tym miejscu 

będą również dostępne rezerwowe hasła należące do tegorocznych abiturientów – 

identyczne z tymi, które 30 kwietnia 2021r. zamierzamy wręczyć wszystkim tegorocznym 

absolwentom wraz ze świadectwami ukończenia Technikum Łączności nr 14. 

 

4) Zasady wejścia do budynku głównego ZSŁ oraz sal egzaminacyjnych w internacie 

przyjęte do stosowania we wszystkich majowych dniach egzaminacyjnych.  

 

Prosimy o bezwzględne podporządkowanie się określonym rygorom. 

 

a) Osoby przyporządkowane na egzaminy do sali gimnastycznej (sg13) korzystają 

wyłącznie z wejścia usytuowanego w przełączce pomiędzy SG, a budynkiem głównym. 

 

b) Zdający skierowani do świetlicy szkolnej (sala nr 10) oraz sal oznaczonych numerami: 

212, 213, 214, 215, 219, 221 korzystają z wejścia od strony boiska szkolnego 

do koszykówki. 

 

c) Absolwentów i abiturientów zapisanych na poszczególne egzaminy do sal: 15i, 16i, 502i, 

508i, 509i, 510i, 511i, 512i, 514i, a także: 204, 205, 206, 209, 211, 222, 223 prosimy 

o wchodzenie do budynku bramą usytuowaną w przełączce pomiędzy budynkiem 

głównym i warsztatami. 

 

d) Osoby przyporządkowane na egzaminy do sal 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 

119 korzystają z wejścia głównego do budynku ZSŁ (od strony ulicy Monte Cassino). 

 

e) Zdający przypisani do ŚWIETLICY W INTERNACIE ( INTE) oraz pracowni informatycznej 

INFI wchodzą wejściem głównym do placówki (od strony ulicy Nowaczyńskiego).  

 

f) Maturzyści skierowani do sal mieszczących się na II piętrze w budynku internatu (I 218, 

I 204, I 205 oraz 207i, 210i) korzystają wyłącznie z wejścia usytuowanego na tyłach 

obiektu od strony zatoki parkingowej – brama „pod daszkiem” naprzeciwko stołówki 

internatowej. 

 

Na każdy egzamin należy zgłosić się 25 minut przed rozpoczęciem, a do sali 

gimnastycznej 40 minut wcześniej. Prosimy o spokojne i sprawne wchodzenie do budynku, 

zachowując około 1,5 metrowy dystans. Obowiązkowo korzystamy z rękawiczek oraz maseczki.  

Od razu po wejściu do budynku obficie dezynfekujemy dłonie, pobieramy od dyżurującego 

przy każdym wejściu pracownika worek foliowy na drobne przedmioty i udajemy się pod salę 

egzaminacyjną. Gdyby ktoś chciał przechować odzież, to ma prawo skorzystać ze swojej szatni 

usytuowanej na niskim parterze (dotyczy wyłącznie zdających w salach budynku głównego), 

szatni przy sali gimnastycznej (jeśli w niej pisze swój egzamin), z szatni w przełączce łączącej 

budynek główny z salą gimnastyczną – tę możliwość stwarzamy dla osób kierowanych na 

egzamin do świetlicy szkolnej. Dla zdających w pracowni informatycznej INFI oraz świetlicy 

internatu przygotowane będą w holu obiektu wieszaki, natomiast na ubrania maturzystów 

skierowanych do pomieszczeń II piętra internatu czekać będzie sala nr I 219, którą 

przystosujemy do pełnienia funkcji szatni. 
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Po obowiązkowej wizycie w węźle sanitarnym zdający podchodzą do stolika ustawionego 

tuż przed salą egzaminacyjną, gdzie przedstawiają się (jednocześnie okazują dowód osobisty 

lub inny dokument tożsamości z aktualną fotografią), swoim długopisem składają podpis na 

wykazie zdających, otrzymują naklejki kodowe i poznają swój numer stanowiska 

egzaminacyjnego, który w imieniu maturzystów losować będą członkowie Zespołów 

Nadzorujących. Prosimy o powstrzymanie się od rozmów i zachowanie bezpiecznego dystansu 

pomiędzy sobą.  

Siedząc przy stoliku maturalnym, można zdjąć maskę, jednak w przypadku konieczności 

nawiązania kontaktu z przewodniczącym lub członkiem Zespołu Nadzorującego, ponownie 

zakrywamy nos i usta. Ewentualna potrzeba zajrzenia do słowników wyłożonych na stoliku obok 

Komisji wiąże się z obowiązkiem kolejnej dezynfekcji rąk.  

Prosimy, abyście Państwo dysponowali własną, niewielką butelką wody mineralnej 

niegazowanej, którą postawicie na podłodze przy stoliku. Koniecznie trzeba wziąć ze sobą 

przybory do pisania (także coś w rezerwie), pamiętając o bezwzględnym zakazie 

wzajemnego pożyczania przyborów i pomocy podczas wszystkich egzaminów 

zbliżającej się sesji. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren szkoły telefonów komórkowych. 

Najwygodniej będzie pozostawić urządzenie w domu i o to apelujemy! W sytuacji, gdyby ktoś 

zapomniał to uczynić, wówczas WYŁĄCZONĄ komórkę wsunie do jednorazowego worka 

foliowego, który otrzyma przy wejściu do budynku, a następnie podpisze go (lub umieści w nim, 

w sposób widoczny kartkę z imieniem i nazwiskiem), by wreszcie (przed wylosowaniem miejsca) 

złożyć go wraz z innymi swoimi drobnymi przedmiotami w depozyt do jednego z nauczycieli 

dyżurujących na korytarzu, w rejonie egzaminacyjnym. 

Po zakończeniu egzaminu budynek opuszczamy w trybie pilnym tą samą drogą, którą 

dotarliśmy do sali egzaminacyjnej. Nie gromadzimy się. Komentarzami proponujemy wymienić 

się w porze popołudniowej lub wieczornej podczas kontaktów telefonicznych 

lub z wykorzystaniem sieci Internet. 

 

 
 
 
 
Paweł Kucharczyk 
wspólnie z Zespołem Kierowniczym 
 

Kraków, 15 kwietnia 2021 r. 


