Komunikat
dla uczniów klas III przystępujących do egzaminu maturalnego w 2021 r.
1. W roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych
oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej.
2. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego a także języka obcego
nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię
zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub musi
zrealizować postanowienia umowy międzynarodowej.
Zdający przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (załącznik 30.) do dyrektora szkoły
macierzystej nie później niż do 7 lutego 2021 r.
W informacji zdający uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz
dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej
egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.
Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego i:
a.

nie przystąpi do tego egzaminu lub egzamin zostanie mu unieważniony - na świadectwie
otrzyma wynik - 0%

b.

otrzyma poniżej 30% punktów - na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r.
egzaminu nie przeprowadzano.”

c. otrzyma min. 30% punktów - na świadectwie będzie miał wynik uzyskanych punktów
procentowych.
3. Zdający nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego
z jednego przedmiotu dodatkowego .
Wybrane przedmiot/przedmioty dodatkowe powinny być jednak zgodne z wymaganiami
rekrutacyjnymi wyższych uczelni.
Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego
z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:
a. nie przystąpi do tego egzaminu lub unieważni mu się ten egzamin - na świadectwie otrzyma
wynik - 0%
b. przystąpi do tego egzaminu maturalnego - na świadectwie będzie miał wpisany wynik
procentowy, jaki uzyskał na egzaminie.
4. Do 30 września 2020 r. wszyscy uczniowie klas III złożyli wstępną deklarację
przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Jeśli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2020/2021 plany egzaminacyjne uległy
zmianie (dotyczy przedmiotów dodatkowych) można je zgłosić w terminie do 7 lutego 2021
w deklaracji ostatecznej.
5. Zmiany w deklaracji (złożenie deklaracji ostatecznej) należy dokonać pisemnie,
osobiście w sekretariacie szkoły. Termin złożenia w/w deklaracji ostatecznej należy
uzgodnić telefonicznie (3-4 dni wcześniej) z sekretariatem szkoły z uwagi na
ograniczenia sanitarne.
6. Zmian w deklaracji prosimy nie zostawiać na ostatnią chwilę!
7. Deklaracje uczniów, którzy nie dokonują zmian w deklaracji z września 2020 r.
po 7 lutego 2021 r. stają się deklaracjami ostatecznymi. Osoby te nie muszą więc
przychodzić do szkoły.
Do zakończenia zajęć w klasach III pozostało 101 dni,
życzę dużo zdrowia oraz wytrwałości na ostatniej prostej do matury.
Pozdrawiam
Dyrektor Szkoły
Janusz Kitajgrodzki

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn.
zm. , w szczególności nowelizacja ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz.2314)

