
Procedury                                                                                                                                   

dotyczące zdających egzaminy maturalne w I Liceum Ogólnokształcącym                                            

im. Marcina Kromera w roku 2022. 

 

I. Zasady ogólne; 

Każdy zdający przynosi na egzamin: dowód osobisty (dokument tożsamości ze 

zdjęciem),  wodę w małej butelce - nie otwieraną przez wejściem na salę, długopis 

piszący w kolorze czarnym oraz własne przybory (linijka, cyrkiel i inne zgodnie z 

wykazem CKE). Absolwent bez dokumentu tożsamości nie zostanie 

wpuszczony na salę egzaminacyjną. 

 

II. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora 

CKE (tj. o 9.00 lub o godz. 14.00). Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi nie 

można się spóźnić na egzamin – osoby, które przyjdą po wyznaczonym czasie 

nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną. Na czas trwania egzaminów w 

dniach 4,5,6 i 9 maja szkoła będzie zamknięta. 

 

III. Wejście na teren szkoły: 

 

1. Zdający piszący w salach: 20,21,22,24,24,25 mają szatnię w sali 23, a zdający z 

sal 26, 27 i 29 w sali nr 28. 

 

2. Zdający piszący egzamin na sali gimnastycznej mają szatnię w sali 4 i 5 

  

3. Zdający piszący egzamin w salach na pierwszym piętrze mają szatnię w sali 19 

i 19a 

 

4. Inny przydział sal na szatnie będzie obowiązywał podczas egzaminu z języka 

angielskiego – będzie podany w późniejszym terminie. 

 

5. Zdający piszący na sali gimnastycznej proszeni są o przyjście pod salę o godz. 

8.15 (13.15), natomiast w pozostałych salach o godzinie 8.30 (13.30) 

 

6. Zdający nie mogą korzystać z szafek. Przyniesione przedmioty oraz odzież 

wierzchnia będzie pozostawiona w szatniach przygotowanych na cele 

egzaminu. 

 

7. Zdający po wejściu do budynku szkoły pozostawia w wyznaczonych szatniach 

wszystkie urządzenia elektroniczne tj. telefony komórkowe, smartwatche, 

kluczyki samochodowe i inne urządzenia mogące zakłócać przebieg 

egzaminu. 



3.1. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły,  

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

 

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

telefonów komórkowych, maskotek itp. 

 

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, 

linijki, cyrkla, kalkulatora. 

 

Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.  

Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły 

zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami 

 

Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie 

przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły  

na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia. 

 

2.2. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między 

poszczególnymi  egzaminami .  

2.3. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający będą poinformowani o obowiązujących 

zasadach, w tym przede wszystkim: 

1) wyjściach do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z 

arkuszem egzaminacyjnym 

2) procedurach egzaminacyjnych 

3) możliwości skorzystania ze słowników itp. 

2.4. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się na wykazie przy 

wejściu na salę egzaminacyjną 

2.5. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) 

najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy 

z arkuszem (za zgodą przewodniczącego komisji egzaminacyjnej). W ciągu ostatnich 15 

minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

2.6. Zakończenie pracy zdający sygnalizuje podniesieniem ręki, zamyka arkusz i czeka na 

decyzję komisji. 

2.7. Wszystkich zdających obowiązują procedury maturalne zamieszczone na stronie CKE i 

OKE Kraków. 


