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Szanowni Abiturienci !  

Szanowni Absolwenci !  

Wszyscy Państwo, którzy wyrazili gotowość przystąpienia do egzaminu maturalnego 
w Zespole Szkół Łączności w Krakowie, w sesji wiosennej roku szkolnego 2019/2020 

 

1. Polecamy uwadze Państwa udostępniony na stronie OKE, uaktualniony 20 maja 2020r. 

dokument organizacyjny, regulujący przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznego 

egzaminu dojrzałości. Bezpośredni dostęp gwarantuje załączony link:    

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200520%20EM%20Informacja%20AKTUALI

ZACJA.pdf  

 

Nawiązując do treści szkoleń, które organizowaliśmy dla Państwa z końcem czerwca i we 

wrześniu 2019r. przypominamy, że wyszukując interesujące zagadnienie w spisie treści, 

zapewniacie sobie Państwo błyskawiczny dostęp do pełnej informacji, która wyjaśni wszelkie 

wątpliwości. 

 

2. W piątek 15 maja 2020r. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało wytyczne dotyczące 

organizowania i przeprowadzania w 2020r. egzaminów (…….) maturalnego 

i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.  

 

Zapoznanie się z dokumentem udostępnionym pod linkiem:   

https://www.gov.pl/attachment/0fe8d728-3686-4d89-8a68-201c1a0846b6 

 

zapewni Państwu wyczerpującą wiedzę dotyczącą wymogów sanitarnych i przepisów 

epidemiologicznych, które towarzyszyć nam będą podczas zbliżającej się sesji. Konieczność 

zapewnienia co najmniej 1,5 metrowej odległości pomiędzy zdającymi i uprawnionymi 

osobami, obecnymi w placówce podczas egzaminu, konieczność posługiwania się 

rękawiczkami, a także maską zakrywającą usta i nos lub przyłbicą, polecenie 

dezynfekowania dłoni, zakazu pożyczania przyborów od innych to tylko niektóre rygory, 

które bezwzględnie muszą być przestrzegane podczas tegorocznych egzaminów 

maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.  

Osoby zdające egzamin (maturalny, zawodowy), które ze względów zdrowotnych nie 
mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą 

korzystać i z niej, mają prawo przystąpić do egzaminu w odrębnej sali, w której 
obowiązywać będą kolejne obostrzenia.  Jeśli wśród Państwa są takie osoby, bardzo 
prosimy o pilne (do 29 maja 2020r.), elektroniczne złożenie pisemnej prośby wraz 
z uzasadnieniem  (skan/zdjęcie kserokopii zaświadczenia lekarskiego, wskazującego 
taką konieczność)  o zastosowanie rozwiązania zapisanego powyżej wytłuszczoną 
czcionką. 

 

3. W systemie informatycznym OBIEG dokonano korekt organizacyjnych, związanych 

z koniecznością ograniczenia liczby osób znajdujących się podczas egzaminu 

w poszczególnych salach. W deklaracjach elektronicznych te zmiany są już odnotowane 

i widoczne. Ostateczne sprawdzenie przez Państwa przyporządkowania do pomieszczeń 

egzaminacyjnych na kolejne dni egzaminu dojrzałości powinno nastąpić 6 lub 7 czerwca 

2020 r., ponieważ w związku z zapisem umieszczonym na końcu punktu nr 2 niniejszego 

komunikatu, niewykluczone są jeszcze drobne przesunięcia. 

 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200520%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200520%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf
https://www.gov.pl/attachment/0fe8d728-3686-4d89-8a68-201c1a0846b6
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Legenda do nowych oznaczeń sal, które umieszczono w systemie obieg: 
 

 IN.1 – świetlica w internacie na parterze (naprzeciwko sekretariatu), 
 I218 – sala konferencyjna na II piętrze internatu – wejście od tyłu budynku, 
 I204 – sala językowa na II piętrze internatu – wejście od tyłu budynku, 
 10 – świetlica szkolna w budynku głównym ZSŁ, 
 13 – sala gimnastyczna, 

 

4. W terminie poprzedzającym rozpoczęcie egzaminów podamy Państwu: 

a) szczegółowe wytyczne organizacyjne związane z wejściem na teren szkoły i wyjściem 

z budynku po zakończonym egzaminie,  

b) szczegółowe rygory sanitarne i epidemiczne, 

c) zasady i czas sprawdzania sprzętu komputerowego na dzień przed egzaminem 

z informatyki, 

d) ważne terminy (ogłoszenie wyników matur, egzaminy poprawkowe etc.). 

 

 

 

Paweł Kucharczyk 
wspólnie z Zespołem Kierowniczym 
 
Kraków, 23 maja 2020 r. 


