
I. Na podstawie wytycznych CKE w Zespole Szkół im. Ignacego 

Łukasiewicza w Policach zdających maturę w 2022r. obowiązują 

następujące zasady: 
 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej.  

2. Zdający wchodzi do budynku szkoły/Hali o wskazanej godzinie i wskazanym wejściem, 

zgodnie z załączonym HARMONOGRAMEM. 

3. Rekomenduje się, aby po przyjściu do szkoły zdający w pierwszej kolejności umył 

ręce wodą z mydłem lub zdezynfekował je przygotowanym przez szkołę płynem. 

4. W każdym dniu egzaminu zdający zobowiązany jest przynieść ze sobą dowód 

osobisty, długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz inne wskazane w komunikacie 

CKE  przybory pomocnicze (zgodnie z załączonym komunikatem CKE).  

Szkoła nie zapewnia: długopisów, kalkulatorów, linijek, cyrkli i lupy oraz wody.  

5. Uczniowie z Ukrainy zobowiązani są przynieść własne lub wcześniej wypożyczone 

z biblioteki słowniki dwujęzyczne polsko-ukraińskie. 

6. Zdający może wnieść na salę egzaminacyjną małą butelkę wody (ok. ½ litra). 

Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy 

nodze stolika, aby zdający  przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. 

7. Zdającym nie wolno wnieść do sali egzaminacyjnej zbędnych rzeczy, w tym 

telefonów komórkowych, torebek, maskotek. W szatni głównej Hali zdający 

pozostawia okrycie oraz przedmioty, których nie wolno wnieść na salę egzaminacyjną. 

8. Rekomenduje się nie tworzenia grup zdających przed szkołą oraz przed salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. 

9. Po zakończonym egzaminie zdający niezwłocznie opuszcza szkołę.  

 

II. Ważne terminy: 
 

1. od 29 kwietnia w sekretariacie uczniowskim można odbierać dokumenty złożone 

w szkole (świadectwa ukończenia gimnazjum itp.) oraz loginy i hasła do systemu 

SIOEO, za pośrednictwem którego od 5 lipca zdający będzie mógł sprawdzić wyniki 

matury,  

2. maturzysta ma prawo przystąpić do wybranego egzaminu w tzw. terminie 

dodatkowym (1-15 czerwca 2022), jeżeli szczególne przypadki losowe lub 

zdrowotne uniemożliwiły  mu przystąpienie do egzaminu w terminie głównym, 

tj. w maju 2022r. W takiej sytuacji zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 

najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do 

dyrektora szkoły wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym 

(załącznik 6 do procedur). Do wniosku musi być załączone potwierdzenie zajścia 

losowej sytuacji (informacja ze szpitala, zaświadczenie z policji….). 

3. do 12 lipca 2022r. – złożenie deklaracji przystąpienia do matury w terminie 

poprawkowym (załącznik 7 do procedur) – dotyczy osób, które nie zdały wyłącznie 

jednego egzaminu obowiązkowego i przystąpiły do wszystkich egzaminów 

obowiązkowych i jednego dodatkowego oraz żaden z tych egzaminów nie został 

unieważniony, 

4. 23 sierpnia 2022r. (wtorek), godz. 9.00  - termin poprawkowy matury, 

5. 9 września 2022r. – odbiór wyników matury z sesji poprawkowej, 

6. składanie deklaracji o ponownym przystąpieniu do matury – do 7 lutego roku 

kalendarzowego, w którym zdający planuje podwyższyć wynik egzaminu, zaliczyć nie 

zdane egzaminy lub przystąpić do nowych przedmiotów. 


