
 

PROCEDURY ORGANIZACYJNE EGZAMINÓW    

MATURALNYCH  W MIESIĄCU MAJU 2021                                                        

w I LO im. T.KOŚCIUSZKI W ŁUKOWIE                                                                                                                            

- WERSJA DLA MATURZYSTÓW - 

Egzamin maturalny przebiega zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji                    

i Nauki,  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Głównego Inspektora Sanitarnego                

i Ministra Zdrowia.  

Wszyscy zdający, którzy zetkną się w swoim najbliższym otoczeniu, w okresie 

poprzedzającym matury jak również w okresie ich trwania, z COVID-19 (zakażenie 

lub kwarantanna) są bezwzględnie zobowiązani do niezwłocznego poinformowania 

Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego Grzegorza Rzymowskiego 

(całodobowy nr telefonu 505 489 777). 

Zdający przybywają do szkoły na egzaminy z zakrytą twarzą (obowiązuje 

maseczka). Po zajęciu miejsca przy stoliku można zdjąć maseczkę. Należy zachować 

minimum 1,5 metrowy odstęp i zachowywać daleko idącą ostrożność w 

komunikowaniu się.  Zdający proszeni są o zdezynfekowanie dłoni przed 

egzaminem oraz zachowanie dystansu na terenie szkoły i poza nią. W trakcie 

trwania całego egzaminu drzwi do sal egzaminacyjnych mogą być otwarte (za 

wyjątkiem części odsłuchowej na egzaminie  z j. obcego nowożytnego), a sale będą 

wietrzone.  

Wszyscy zdający muszą posiadać dowód osobisty lub paszport, który okazują przy 

wejściu na salę egzaminacyjną.                                                                                               

Arkusze egzaminacyjne zdąjacy wypełniają wyłącznie  czarnym wkładem.                                                                                                       

Na egzaminie obowiązuje strój galowy.                                                                                             

Dozwolone przybory na dany egzamin (zgodne z wytycznymi CKE) tj. kalkulatory 

(tylko z funkcjami prostymi), linijki, cyrkle, lupy  itp. zdający zapewniają sobie        

we własnym zakresie. Słowniki na egzamin z j.polskiego oraz tablice na egzaminy        

z matematyki, fizyki, biologii i chemii zapewnia szkoła.                                                                 

Na salę zdający może wnieść małą butelkę z wodą mineralną, którą zapewnia we 

własnym zakresie. W czasie egzaminu butelkę należy postawić obok stolika-  tak, 

aby ewentualnie nie zniszczyć arkusza egzaminacyjnego. 

W przypadku zdających z opinią o dysgrafii należy zapisać słownie ,,dysgrafia”                   

na pierwszej stronie arkusza. Czynności te wykonuje przewodniczący Zespołu 

Nadzorującego po oddaniu przez uczniów arkuszy maturalnych w obecności               

co najmniej jednego ucznia z sali zdających, który jest przy pakowaniu prac               

do bezpiecznych kopert.  

 



 

Harmonogram egzaminów maturalnych                                                       

i procedury wchodzenia zdających do sal egzaminacyjnych 

Uwaga! Zdający z poszczególnych klas przy wejściu na egzamin 

ustawiają się w kolejności alfabetycznej . 
 

Matury z  j.polskiego (4 maja) i matematyki (5 maja) - (poziom podstawowy)   

Hala sportowa 
o godz. 8,00 z zachowaniem min. 1,5 m odstępu wchodzą : 

- wejściem do hali od dziedzińca – zdający zeszłoroczni oraz kl. 3A 

- wejściem od parkingu przy ul. Zabrowarnej - kl. 3B 
o godz. 8,20 z zachowaniem min. 1,5 m odstępu wchodzą: 

- wejściem do hali od dziedzińca – zdający zeszłoroczni oraz kl. 3G 

- wejściem od parkingu przy ul. Zabrowarnej - kl. 3H 
 

Sala gimnastyczna przy internacie 
- o godz. 8,00 z zachowaniem min.1,5 m odstępu wchodzi  kl. 3D 

- o godz. 8,20 z zachowaniem min.1,5 m odstępu wchodzi  kl. 3F 

 

Aula przy hali sportowej (wejście do PZO od dziedzińca) 
- o godz. 8,00 z zachowaniem min.1,5 m odstępu wchodzi  kl. 3C 

- o godz. 8,20 z zachowaniem min.1,5 m odstępu wchodzi  kl. 3E 

 

Zdająca pojedynczo tj. G28  -  pokój w internacie na parterze.                                        

Zbiórka na 30 minut przed początkiem egzaminu.   

 

Matura z języka angielskiego (poziom podstawowy)  6  maja 2021r. 

Nowy budynek szkoły  
sala 101 -  B05 

sala 102 -  G28 

sala 103 -  C10 

sala 104 -  1 powt.(106), A30-A32, B01, G06-G15 

sala 105 -  G16-G27, G29-G30 

sala 107 -  H01-H06, H08-H10, H12-H17, H19 

sala 108 - 1 powt.(127), D01-D02, H21-H24, H26-H33 

sala 109 -  A01-A06, A08-A16 

sala 110 -  A17-A25, A27-A29, A31-A33 

sala 111 – C02- C03, C08, C12-C14, C16-C22, C24 

sala 202 -  E01-E08, E25 

sala 204 – E10-E24 

sala 205-  D03, D05-D17,  H11 

sala 207 – D18-D215, D27, F01-F03, F05-F06, F11, H07 

sala 208 -  F07-F08, F10, F12-F21, F24 

sala 209 -  B02-B04, B06-B10, F25-F29 

sala 210 -  B11-B23, B33 



 

sala 211-   B24 – B32, C06, F30, G01-G05 

                                         
O godz. 8,15 wchodzą do szkoły z zachowaniem min. 1,5 m odstępu 

zdający egzamin na II piętrze 

O godz. 8,25 wchodzą do szkoły z zachowaniem min. 1,5 m odstępu 

zdający egzamin  na I piętrze 

Zdające pojedynczo wchodzą do sal o godz. 8,30 
 

Matura z historii sztuki (poziom rozszerzony) – 6 maja 2021r. 

Sala korekcyjna 
Zbiórka zdającej A10 o godz. 13,30 

  

Matura z języka angielskiego (poziom rozszerzony) 7 maja 2021r. 

Nowy budynek szkoły  
sala 101 -  B05 

sala 102 -  G28 

sala 203-  F04 

sala 104 – A01, A03-A04, A06-A17 

sala 105 – powt. 119, A18-A29, A31-A32, H16 

sala 107 -  G18-G19, G21-G23, G25-26, G30, H01-H03, H07, H09-H10 

sala 108- p.126, 127, F17, H11-H13, H15, H17, H20, H22, H25-H26, H29-H31, H33 

sala 109 – A02,A05, A33, B01, G03-G05, G07-G09, G11-G12, G14-G15 

sala 110 - C06, D03, D06, D10, D12-D13, D22-D23, F01-F05, F11 

sala 111 - C12, C14, D02, D15, E03-E05, E08, E13, E16, E18-E19, E22-E23, F12 

sala 204 - B02-B04, F06-F07, F09, F13-F14, F16, F18-F19, F23-F24, F28-F29 

sala 205 - B06-B08, B10-B12, B14-B20, B33, G13 

sala 207 -  B21-B23, B25-B29, B31-B32, C13-C17, G02 

 

O godz. 8,15 wchodzą do szkoły z zachowaniem min. 1,5 m odstępu 

zdający egzamin na II piętrze 

O godz. 8,25 wchodzą do szkoły z zachowaniem min. 1,5 m odstępu 

zdający egzamin  na I piętrze 

Zdające pojedynczo wchodzą do sal o godz. 8,30 

 

Matura z filozofii (poziom rozszerzony) – 7 maja 2021r. 

Sala 202 
Zbiórka zdających A10 i  F15 o godz. 13,30 

    

Matura z języka polskiego (poziom rozszerzony) 10 maja 2021r.   

Hala sportowa 
O godz. 8,15 wejściem do hali od dziedzińca z zachowaniem min. 1,5 m odstępu 

wchodzą wszyscy zdający wg kolejności klas tj. zdająca zeszłoroczna oraz kl.3A 

potem 3B, 3C, 3D, 3E i 3G.   

 

Sala korekcyjna 
Zbiórka zdającej – G28 o godz. 8,30 



 

 

 

Matura z matematyki (poziom rozszerzony) – 11 maja 2021r. 

Hala sportowa  
o godz. 8,00 z zachowaniem min. 1,5 m odstępu  wchodzą : 

- wejściem do hali od dziedzińca – zdający zeszłoroczni oraz kl. 3A, 3B, 

- wejściem od parkingu przy ul. Zabrowarnej - kl. 3C,3D, 3F,  

o godz. 8,20 z zachowaniem min. 1,5 m odstępu wchodzą: 

- wejściem do hali od dziedzińca – zdający zeszłoroczni oraz kl. 3G 

- wejściem od parkingu przy ul. Zabrowarnej - kl. 3H 

 

Sala korekcyjna 
Zbiórka zdającej – G28 o godz. 8,30 

 

Matura z wiedzy o społeczeństwie (poziom rozszerzony) – 11 maja 2021 

Hala sportowa  
O godz. 13,30 wejściem do hali od dziedzińca z zachowaniem min. 1,5 m odstępu 

wchodzą wszyscy zdający wg kolejności klas tj. zdający zeszłoroczny oraz kl. 3A 

następnie 3B, 3H.  

 

Matura z biologii (poziom rozszerzony) – 12 maja 2021r. 

Hala sportowa  
o godz. 8,15 z zachowaniem min. 1,5 m odstępu  wchodzą : 

- wejściem do hali od dziedzińca – zdający zeszłoroczni oraz kl. 3C i 3E 

- wejściem od parkingu przy ul. Zabrowarnej - kl. 3D 

 

Matura z geografii (poziom rozszerzony) – 13 maja 2021r. 

Hala sportowa  
Zbiórka zdającej – H25 o godz. 13,30 

o godz. 8,15 z zachowaniem min. 1,5 m odstępu  wchodzą : 

- wejściem do hali od dziedzińca – zdający zeszłoroczni oraz kl. 3A następnie kl. 3H  

 

Matura z j.hiszpańskiego (poziom podstawowy) – 13 maja 2021r. 

Sala 202 (nowy budynek) 
Zbiórka zdającej – H25 o godz. 13,30 

 

Matura z j.niemieckiego (poziom podstawowy) – 13 maja 2021r. 

Sala 208 (nowy budynek) 
Zbiórka zdających - powt.136, A07, F04, H34 o godz. 13,30 

Sala 203 (nowy budynek) 
Zbiórka zdającego – F04 o godz. 13,30 

 

Matura z j.rosyjskiego (poziom podstawowy) – 13 maja 2021r. 

Nowy budynek szkoły 
O godz. 13,30 z zachowaniem min. 1,5 m odstępu  wchodzą : 

do sali 205 – C01, C04, C05, C07, C09, C11,C15, C23,  



 

do sali 207 – D04, D26, E09, F09, F22, F23, G02, H13, H18, H20 

 

 

 

 

Matura z j.włoskiego (poziom podstawowy) – 13 maja 2021r. 

Sala 204 (nowy budynek) 
Zbiórka zdających - A26, A28 o godz. 13,30 

 

Matura z chemii (poziom rozszerzony) – 14 maja 2021r. 

Hala sportowa  
o godz. 8,15 z zachowaniem min. 1,5 m odstępu  wchodzą : 

- wejściem do hali od dziedzińca – zdający zeszłoroczni oraz kl. 3C potem 3E                

- wejściem do hali od dziedzińca – kl. 3D  

 

Matura z j.niemieckiego (poziom rozszerzony) – 14 maja 2021r. 

Sala 208 (nowy budynek) 
Zbiórka zdającej – F29 o godz. 13,30 

 

Matura z historii (poziom rozszerzony) – 17 maja 2021r. 

Aula przy hali sportowej (wejście do PZO od dziedzińca) 
o godz. 8,30 z zachowaniem min. 1,5 m odstępu wchodzą wszyscy zdający z kl. 3B 

potem z kl.3G. 

 

Matura z j.rosyjskiego (poziom rozszerzony) – 17 maja 2021r. 

Sala 208 (nowy budynek)  
Zbiórka zdających - C05 ,C17 o godz. 13,30 

 

Matura z fizyki (poziom rozszerzony) – 18 maja 2021r. 

Aula przy hali sportowej (wejście do PZO od dziedzińca) 
o godz. 8,15 z zachowaniem min. 1,5 m odstępu  wchodzą : 

zdający zeszłoroczni oraz kl. 3F potem kl. 3G  

 

Matura z informatyki (poziom rozszerzony) – 19 maja 2021r. 

Sala 203 – nowy budynek 
O godz. 8,30 z zachowaniem min. 1,5 m odstępu  wchodzą wszyscy zdający 

 

Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne należy ściśle przestrzegać 

czasu wejścia na sale egzaminacyjne ! 

Wchodząc do sali zdający okazują dowód tożsamości wyznaczonemu członkowi ZN 

(w celu identyfikacji zdający może zostać poproszony o uchylenie maseczki);  

Członek ZN wyznaczony przez PZN w obecności zdającego losuje numer stolika. 

Wylosowany numer stolika odkłada do drugiego pojemnika;  



 

Zdający podpisuje listę obecności i wylosowany numer stolika. Odbiera kopertę z 

kodami   i zajmuje miejsce przy wylosowanym stoliku; po skończonym egzaminie 

kody zostają na stoliku w celu zabezpieczenia przez komisję na kolejny egzamin  

Po zajęciu miejsc przez zdających członkowie ZN sprawdzają w swoim rewirze sali, 

czy kalkulatory przyniesione przez zdających odpowiadają wymogom 

egzaminacyjnym. Sprawdzają również, czy na stolikach nie znajdują się materiały 

niezgodne z wytycznymi CKE. Zdający mogą przynieść ze sobą butelkę z wodą, 

którą stawiają obok stolika.  

Wszelkie rzeczy nie ujęte w komunikacie dyrektora CKE (np. torebki, telefony               

i inne rzeczy osobiste) zdający pakuje w plastikową torbę otrzymaną od obsługi 

szkoły przy drzwiach wejściowych do sali egzaminacyjnej i przekazuje 

pracownikom obsługi, którzy pełnią dyżur przy drzwiach wejściowych na salę 

egzaminacyjną. Torby zostaną złożone w wyznaczonych pomieszczeniach. Po 

zakończonym egzaminie zdający odbiera swoje rzeczy osobiste i bezzwłocznie 

opuszcza teren szkoły.  

- Materiały egzaminacyjne na egzaminy w dniach 4 i 5 maja (j.polskiego                              

i matematyki – poziom podst.) są odbierane w pokoju nauczycieli wychowania 

fizycznego;                                                                                                                        - - 

- materiały na egzaminy z j.obcych na poziomie podstawowym będą wydawane                

w pokoju dyrektora;                                                                                                                                   

- w przypadku egzaminu zdawanego w jednej sali w danym dniu arkusze na salę 

przynosi przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego lub jego zastępca.                           

Po arkusze egzaminacyjnie  odpowiedni o godz. 8,45 lub 13,45 zgłasza się 

przewodniczący ZN wraz z dwoma (jeżeli na sali zdaje co najmniej trzech 

zdających) lub z jednym zdającym (jeżeli na sali zdaje do dwóch zdających). 

Przewodniczący i przedstawiciele zdających podpisują protokół zgodności                     

i nienaruszalności kopert egzaminacyjnych. 

Po sprawdzeniu prawidłowości i nienaruszalności materiałów egzaminacyjnych 

oraz podpisaniu stosownego protokołu  przewodniczący ZN wraz z 

przedstawicielami  zdających udaje się do sali egzaminacyjnej.  

Po zajęciu miejsc przez zdających i przyniesieniu do sali materiałów 

egzaminacyjnych przewodniczący ZE :                                                                                                                          

- informuje o procedurach obowiązujących w czasie trwania egzaminu i po jego 

zakończeniu, w tym o zasadach dotyczących zachowania bezpieczeństwa 

sanitarnego określonych w wytycznych GIS/CKE/MEN;  

- informuje (o ile otrzymał  taką informację od dyrektora), że na sali znajdują się 

osoby chore. Objawem ich choroby jest kaszel lub/i duszności (nie zdradza 

personaliów osób chorych);  

Ø członkowie ZN, na sygnał przewodniczącego ZN, przystępują do rozdania 

zdającym arkuszy egzaminacyjnych. Robią to nie wcześniej niż odpowiednio                  

od godz. 9.00 i  godz. 14.00.  



 

Następnie, na sygnał przewodniczącego ZN, zdający:                                                                             

- zapoznają się z instrukcją strony 1,                                                                                                    

- sprawdzają kompletność i czytelność arkusza,                                                                                   

- przystępują do kodowania arkuszy wg instrukcji OKE (zdający nie zaznaczają            

na arkuszu przyznanych im określonych warunków dostosowań (robi to PZN przed 

spakowaniem arkuszy do kopert);                                                                                                                                    

W przypadku zastrzeżeń do arkuszy przewodniczący ZN dokonuje analizy 

zaistniałej sytuacji i w razie konieczności wyznacza członka ZN, który informuje               

o tym przypadku przewodniczącego SZE;  

Przewodniczący ZN ogłasza początek egzaminu wpisując w widocznym miejscu czas 

jego trwania;  

Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE 

od rozdania arkuszy egzaminacyjnych.                                                                                                             

Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali 

egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po 

zakończeniu czynności organizacyjnych (z chwilą zapisania w widocznym miejscu 

czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu), decyzję o wpuszczeniu do sali 

egzaminacyjnej spóźnionego zdającego podejmuje przewodniczący SZE, którego 

informuje o zaistniałej sytuacji członek ZN wyznaczony przez PZN.                                   

Zdający, który się spóźnił na egzamin kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym                  

o czasie zapisanym na tablicy/planszy.  

Na 10 minut przed wyznaczonym czasem zakończenia egzaminu przewodniczący 

ZN informuje o tym fakcie zdających;  

Zdający, który zakończy egzamin wcześniej, sygnalizuje ten fakt poprzez 

podniesienie ręki znajdującemu się najbliżej członkowi ZN, który podchodzi do 

niego, sprawdza zakodowanie pracy i odnosi arkusz oraz kody zdającego do stolika 

przewodniczącego ZN, zaś zdający w ciszy opuszcza salę;  

Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z 

arkuszem) nie wcześniej niż po 60 min. od rozpoczęcia egzaminu i najpóźniej                   

na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. 

W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający 

skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali 

egzaminacyjnej;  

Zdający pozostawiają koperty z kodami na stolikach, a członkowie ZN dostarczają 

je po zakończonym egzaminie do kancelarii szkoły;  

W trakcie egzaminu jeden z członków ZN znajduje się przy drzwiach i zwraca 

uwagę, czy zdający nie wynoszą materiałów egzaminacyjnych (arkusze, kody);  

Każdy zdający po wyjściu z sali bezzwłocznie opuszcza teren szkoły (zarówno 

budynek, jak i dziedziniec) – nie tworzy zgromadzeń.  



 

W momencie zakończenia czasu przewidywanego na egzamin :                                                                        

- zdający odkładają arkusze na brzeg ławki i oczekują siedząc przy stoliku                     

na podejście i sprawdzenie poprawności kodowania przez członka ZN;  

Po sprawdzeniu i odebraniu przez członków ZN arkuszy, przewodniczący ZN 

zezwala uczniom na systematyczne opuszczenie sali z zachowaniem obowiązującej 

zasady 1,5m odległości.  

Po zakończonym egzaminie na każdej sali pozostaje jeden zdający, który obserwuje 

proces pakowania arkuszy do bezpiecznych kopert. Należy pamiętać o zaznaczeniu 

na arkuszach przez przewodniczącego ZN tzw. dostosowań.  

Po spakowaniu i wypełnieniu materiałów egzaminacyjnych przewodniczący ZN 

odnosi je do przewodniczącego SZE.  

Przed przystąpieniem do egzaminu z języka obcego nowożytnego, zarówno na 

poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, przewodniczący ZN odbiera z 

kancelarii szkoły płyty z lat poprzednich, po czym sprawdza w danej sali słyszalność 

nagrania uwzględniając opinię zdających; następnie odnosi starą płytę do 

przewodniczącego SZE i odbiera materiał na egzamin;  

Jeśli w trakcie części odsłuchowej nastąpi awaria (np. zatrzymanie płytki, brak 

dalszej części tekstu itp.), przewodniczący ZN wstrzymuje przebieg egzaminu                    

i wyznacza członka ZN, który niezwłocznie informuje o tej sytuacji 

przewodniczącego SZE (w tym czasie uczniowie pozostają na swoich miejscach).             

Po rozwiązaniu zaistniałego problemu egzamin zostaje wznowiony od miejsca,                 

w którym przestała działać płytka (ewentualnie od początku, jeśli będzie taka 

konieczność). Czas awarii zostaje przez przewodniczącego ZN doliczony do czasu 

trwania egzaminu.  

Okna i drzwi w sali egzaminacyjnej w trakcie części odsłuchowej powinny być 

zamknięte.  

Kalkulator prosty na egzamin zdający przynosi sam i po egzaminie zabiera ze sobą 

(kalkulatory sprawdzają członkowie ZN);  

Podczas egzaminu zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej. W przypadku 

konieczności wyjścia z sali, zdający sygnalizują taką potrzebę przez podniesienie 

ręki. Po uzyskaniu zezwolenia od przewodniczącego ZN na wyjście, pozostawia 

zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku.  W danym momencie poza salą 

może przebywać tylko jeden zdający. Czas nieobecności jest odnotowany przez 

przewodniczącego ZN w protokole przebiegu egzaminu;  

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego, zakłócenia przez niego 

przebiegu egzaminu z danego przedmiotu lub wniesienia na salę egzaminacyjną 

urządzenia telekomunikacyjnego albo elektronicznego nośnika informacji, PZN 

przerywa egzamin tego zdającego i bezzwłocznie informuje o tej sytuacji 

przewodniczącego SZE (dyrektora szkoły). Przewodniczący SZE (dyrektor szkoły) 

podejmuje decyzję o unieważnieniu egzaminu i nakazuje opuszczenie sali 



 

egzaminacyjnej. Fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu. Zdający ma 

prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w kolejnej sesji egzaminacyjnej;  

W sytuacjach szczególnych (np. przerwanie egzaminu, awaria światła) 

przewodniczący ZN wyznacza osobę z ZN, która niezwłocznie udaje się z informacją 

o danym wydarzeniu do pokoju dyrektora szkoły - przewodniczącego SZE, który 

podejmuje dalsze decyzje o przebiegu egzaminu. Jeśli jest to konieczne, kontaktuje 

się z OKE w Krakowie;  

Pomieszczenia (tzw. izolatoria), w których będzie można odizolować osoby w 

przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych, znajdują się na               

I piętrze w internacie szklonym.  

Termin dodatkowy (dla osób z problemami zdrowotnymi lub losowymi) 

zaplanowany został przez CKE na dni  od 1do 16 czerwca 2021r. 

Informacje o wynikach  

-- ogłoszenie wyników, odbiór świadectw, duplikatów i aneksów części pisemnej 

egzaminu - 5 lipca 2021r.  (z zachowaniem przepisów  o ochronie danych 

osobowych). W wyjątkowych sytuacjach, na podstawie pisemnego upoważnienia, 

świadectwo egzaminacyjne może odebrać pełnoletni członek najbliższej rodziny 

(matka, ojciec/opiekun prawny, brat, siostra). Odbiór świadectw jest pokwitowany 

wpisem numeru dowodu osobistego i czytelnym podpisem osoby upoważnionej;  

-  nie później niż do 12 lipca 2021r. zdający mogą składać (do sekretariatu szkoły) 

pisemne oświadczenia  o przystąpieniu do ewentualnego egzaminu w terminie 

poprawkowym. 

- przypominam, że dzień 30 kwietnia 2021r.  – zakończenie roku szkolnego                      

w klasach trzecich – jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.  Informacja nt. 

wręczania świadectw ukończenia szkoły przesyłam w oddzielnym komunikacie. 

            W razie pytań - kontakt telefoniczny z dyrektorem - 505 489 777.       

 

Życzę Wam ,,połamania piór”  

Powodzenia !!! 

                                                                      

                                                                    Grzegorz Rzymowski 

                                                                      Przewodniczący  

Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego 

                                                                         I LO im.T.Kościuszki w Łukowie 


