
Szanowni Maturzyści, 

   Od poniedziałku, 8 czerwca 2020 r. rozpoczynają się długo oczekiwane egzaminy maturalne. Proszę o 

zapoznanie się z poniższymi informacjami: 

1. Na stronie Szkoły w zakładce Matura 2020 znajdują się szczegółowe informacje dla każdego 

ucznia, dotyczące konkretnego wejścia do budynku ( wejście główne, wejście od strony parkingu 

lub wejście od strony ul. Lubertowicza - drzwi obok boiska ),  godziny przyjścia na egzamin, 

zajmowanej sali egzaminacyjnej oraz przyporządkowanej szatni. 

2. Wszelkie szczegółowe informacje na temat tegorocznego harmonogramu egzaminów, dostosowań 

egzaminu maturalnego, materiałów i przyborów pomocniczych, sposobu i organizacji 

przeprowadzania egzaminu maturalnego znajdują się na stronie CKE: 

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/ 

3. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, zdający zobowiązani są do ścisłego 

przestrzegania procedur, które maturzyści otrzymali poprzez mobidziennik 26.05.2020r. 

(załącznik). 

4. Przypominam raz jeszcze, że wszyscy zdający zobowiązani są do przebywania na terenie szkoły 

w maseczkach lub przyłbicach - poza czasem pisania egzaminu maturalnego, zachowania 

dystansu społecznego ( 1,5 m ), posiadania dowodu tożsamości ze zdjęciem, posiadania własnych 

przyborów ( m.in. długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem ). Na salę egzaminacyjną 

wolno wnieść własną, przeźroczystą butelkę  z wodą mineralną.  

Jeśli w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, 

którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie powinien zgłosić taką sytuację w sali 

przed egzaminem, aby członkowie zespołu nadzorującego nie interpretowali takich objawów w 

przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.  

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów 

komórkowych, maskotek. Wszelkie niezbędne rzeczy, płaszcze, parasole będzie można zostawić 

w wyznaczonej sali-szatni na osobnym krześle/stoliku. 

6. W celach porządkowych i sanitarnych bardzo proszę o punktualne zgłoszenie się na każdy 

egzamin zgodnie z podanym harmonogramem. Proszę też wziąć pod uwagę zmiany w 

rozkładzie jazdy komunikacji oraz wzmożony ruch na drogach w dniach egzaminów. 

7. Na egzaminach maturalnych zalecany jest uroczysty strój szkolny. 

 

Drodzy Maturzyści, 

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę wszystkich egzaminów na 100 % ! 

Do zobaczenia w Koperniku, 

Barbara Seweryn 

p.o. Dyrektora 

I L.O. im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej 
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