
Informacje ogólne 

Listy na pisemny egzamin maturalny zostaną wywieszone na tablicach stojących na korytarzu w 

budynku A po 25 kwietnia 2022 r.  

Zdający do sal egzaminacyjnych będą wpuszczani o godzinie 8:40 (egzamin w auli i sali gimnastycznej) 

lub 8:45 (egzamin w pozostałych salach).  

Okrycia wierzchnie, torebki, telefony komórkowe itp., w dniach 04.05. – 06.05. należy pozostawić w 

wyznaczonych poniżej miejscach:  

 3 LOA – sala 203 A 

 3 LOB – szatnia w piwnicy budynku A 

 3 LOC – 106 A 

 4 TE – sala 115B 

 4 THS - sala 109 A 

 Absolwenci z ubiegłych lat szkolnych – szatnia w piwnicy budynku B, przy wejściu od boiska 

szkolnego. 

W pozostałych dniach egzaminów okrycia wierzchnie, torebki, telefony komórkowe itp. należy 

pozostawić w szatniach. 

Na salę egzaminacyjną można wnieść tylko przybory zgodne z Komunikatem Dyrektora CKE oraz 

małą butelkę wody. Należy również posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzającym 

tożsamość.  

Przypomnę również przepisy dotyczące terminu dodatkowego 

1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do 
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej w terminie 
głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub 
jego rodziców (załącznik 6), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu 
maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 
2022 r.). 
2. Wniosek, o którym mowa powyżej absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w 
której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa 
się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły uzupełnia ww. wniosek, wpisując w 
tabeli „Uwagi dyrektora szkoły” rodzaj dostosowania warunków/formy przeprowadzania egzaminu – 
jeżeli dotyczy. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami 
dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu 
wniosku za pośrednictwem SIOEO. Wydrukowany i podpisany wniosek należy przesłać do OKE. 
3. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie 
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. 
4. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na 
przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie 
dodatkowym, egzamin maturalny jest przeprowadzany: 
a. w terminie określonym w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie, opublikowanym na 
stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  
b. w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; informację 



o miejscu przeprowadzenia części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor 
okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej 
w ostatnim tygodniu maja. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie 
się w dniach od 1 do 15 czerwca 2022 r. 


