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Załącznik nr 1 
 

Procedura przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 
szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 3 

w Krakowie 

 
Procedura została opracowana zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Państwowego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi 
zdających egzamin maturalny w roku szkolnym 2020/2021 
 
WARUNEK WEJŚCIA NA TEREN SZKOŁY NA EGZAMIN 

 

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

 

Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.  

 

Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko 

COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), 

może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na 

kwarantannie (za okazaniem odpowiedniego zaświadczenia). 

 

Zdający przed każdym egzaminem przy wejściu do budynku szkoły składa dyżurnemu portierowi 

wypełnione i podpisane stosowne  oświadczenie (może być wydrukowane lub napisane ręcznie, gdy 

zdający nie ma możliwości wydrukowania). 

 

Wzór oświadczenia  

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

Nie mam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  

 

Nie  przebywam w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

Nie jestem objęty/a kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

Zapoznałem/zapoznałam się z procedurami przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 

2020/2021 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie opracowanymi zgodnie z wytycznymi 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Państwowego Inspektora 

Sanitarnego dotyczącymi zdających egzamin maturalny w roku szkolnym 2020/2021 

 

Kraków, ……………….       …………………………… 

Czytelny podpis zdającego 

 

 

Przy wejściu do budynku szkolnego zdający obowiązkowo dezynfekuje ręce. 
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Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub 

wielorazową. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.  

 

 

Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:  

1) zdający, 

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, 

wyznaczeni nauczyciele rezerwowi, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi,  

3) inni pracownicy szkoły niezbędni do jej funkcjonowania oraz odpowiedzialni za utrzymanie 

obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp., 

4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.  

 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym 

rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób 

dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga 

pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów. 

 

Przewodniczący i członkowie zespołu nadzorującego w trakcie czynności organizacyjnych, przy 

odbieraniu i oddawaniu arkuszy egzaminacyjnych do dyrektora szkoły, wydawaniu i odbieraniu 

arkuszy egzaminacyjnych od zdających, pakowaniu oraz losowaniu miejsc używają rękawiczek 

jednorazowych. 

 

ZAKAZ WNOSZENIA NA TEREN SZKOŁY RZECZY NIEDOZWOLONYCH NA 

EGZAMINIE  
 

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

komórkowych, maskotek.  

 

Dla zdających szkoła udostępni szatnię, gdzie będzie można zdeponować wierzchnią odzież i inne 

przedmioty. Przedmioty będą umieszczane w oddzielnych workach i wydawane na podstawie 

bloczków. Bloczki wydawane zdającym należy zdezynfekować po każdym użyciu. Przy oddawaniu i 

odbieraniu rzeczy z szatni należy zachować bezpieczną odległość (1,5 m.). 

 

PRZYBORY POMOCNICZE 
 

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych określonych 

Komunikatem Dyrektora CKE tj, długopisu piszącego na czarno, linijki, cyrkla, kalkulatora prostego 

itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Szkoła zapewnia każdemu 

zdającemu tablice matematyczne a na egzaminie z j. polskiego komplet słowników na 25 zdających 

(przed korzystaniem ze słownika przy oddzielnym stanowisku należy zdezynfekować ręce) 

 

Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu 
przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne 

słowniki, które przed egzaminem będą sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w 

rękawiczkach).  
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POSIŁKI 
 

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną małą butelkę z wodą, która 

może stać przy nodze stolika, aby nie doprowadzić do zalania arkusza egzaminacyjnego  

 

Szkoła nie zapewnia 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, na 

korytarzu w miejscu gdzie zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.  

 

WEJŚCIE NA SALĘ EGZAMINACYJNĄ 

 

W celu uniknięcia zbędnego zgromadzenia zdający udają się do wyznaczonych sal egzaminacyjnych 

wskazanym przez Dyrektora szkoły wejściem. 

 

Obowiązuje punktualne zgłoszenie się na egzamin. Ze względu na konieczność stosowania procedur 

zdający na egzamin przychodzą odpowiednio wcześniej, w oczekiwaniu na wejście zachowują 1,5 

metrowy odstęp między sobą 

 

Przy drzwiach sali egzaminacyjnej nauczyciel z Zespołu Nadzorującego sprawdza tożsamość 

zdającego na podstawie dokumentu z aktualnym zdjęciem 

 

Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić 

zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest 

wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).  

 

Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie i zgodność numeru PESEL, podpisując się w 

wykazie, korzystając z własnego długopisu. 

 

Losowania miejsca dokona Przewodniczący lub Członek Zespołu Nadzorującego w obecności 

zdającego. Po wylosowaniu zdający udaje się na wyznaczone miejsce. 

 

ZACHOWANIE NA SALI EGZAMINACYJNEJ 

 

Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po 

zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć 

usta i nos, kiedy:  

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie  

2) wychodzi do toalety 

3) oddaje nauczycielowi arkusz egzaminacyjny  

4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  

 

Zdający oraz członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte 

usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w 

przypadku zdających). 

 

Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, 

zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub 
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odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu 

oddechowego lub krążenia, przebiegających zniewydolnością oddechową lub krążenia, mogą 

przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki 

musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu 

nadzorującego, wynosi 2m. 

 

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna 

zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do 

egzaminu. 

 

Zdający mający alergię, która  objawia się kaszlem, kichaniem zobowiązani są do poinformowania o 

tym Dyrektora szkoły, aby nie wszczynać procedury izolacji ze względu na możliwość zakażania. 

 
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego 

przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający 

chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.  

 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne 

osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, 

nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta 

i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu 

niezbędnego odstępu.  

 

Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz 

inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią 

egzaminy maturalne z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, 

podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD oraz sytuacje, w których sale egzaminacyjne są 

wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.  
 
Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę 

w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży 

hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających. Za wietrzenie sal dopowiadają 

członkowie zespołu nadzorującego. 

 

PRZYPOMNIENIE PROCEDUR PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZN 
 

Przed rozpoczęciem egzaminu PZN przypomni o obowiązujących zasadach na egzaminach, tj.  

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi, 

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia 

do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym, 

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny 

kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub 

chusteczką, 

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym 

egzaminie. 

 

Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz 

inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią 

egzaminy maturalne z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, 
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podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD oraz sytuacje, w których sale egzaminacyjne są 

wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.  
 
Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę 

w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży 

hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających. Za wietrzenie sal dopowiadają 

członkowie zespołu nadzorującego. 

 

 

ZACHOWANIE PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINU 

 

Zdający po zakończonym egzaminie nie gromadzą się przed budynkiem. Ze względów 

epidemiologicznych należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą.   

Wrażeniami po egzaminie można podzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów 

społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do 

szkoły. 
 
Przed i po każdym egzaminie należy dezynfekować ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej, toalety, 

powierzchnie dotykowe w ciągach komunikacyjnych, poręcze, klamki, włączniki światła i inne 

powierzchnie płaskie oraz odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminu z 

języka obcego. Za dezynfekcję i utrzymanie czystości odpowiada personel sprzątający szkoły.  
Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne osoby 

zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji.  

 
 

WYZNACZENIE MIEJSCA IZOLACJI W SZKOLE 
 
Wyznacza się, jako pomieszczenie w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych, gabinet pielęgniarki szkolnej. Pomieszczenie powinno być 

wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. 

 

 

UWAGA! OBOWIĄZUJĄ RÓWNIEŻ PROCEDURY OKREŚLONE W KOMUNIKACIE 

DYREKTORA CKE OGLOSZONE NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO ZE ZMIANAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ 

1. Na każdy egzamin zdający zgłasza się punktualnie (żeby przejść procedury wejścia na salę - na pół 

godziny przed rozpoczęciem danego egzaminu). 

2. Przed wejściem do sali należy okazać dokument z aktualnym zdjęciem potwierdzający tożsamość 

zdającego. 

3. Zdający potwierdza podpisem zgodność numeru PESEL i swoją obecność. 

4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na salę egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych. 
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5. Zdający powinien posiadać długopis z czarnym wkładem oraz przybory pomocnicze określone w 

komunikacie Dyrektora CKE, za wyjątkiem słowników na egzamin pisemny z j. polskiego i tablic 

matematycznych ( te zapewnia szkoła). 

6. Po otrzymaniu arkusza należy sprawdzić jego kompletność (braki zgłosić Przewodniczącemu ZN) 

oraz zapoznać się z instrukcją na pierwszej stronie. 

7. Kodowanie arkusza odbywa się poprzez naklejenie naklejki z kodem zdającego i numerem PESEL   

(nie wolno wpisywać nazwiska). 

8. Czas danego egzaminu jest określony. Liczy się od momentu zakończenia spraw organizacyjnych. 

Na 10 minut przed zakończeniem egzaminu Przewodniczący ZN przypomni o tym zdającym a 

także o obowiązku przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi 

dołączonej do arkuszy ( karty nie wolno odrywać). 

9. W trakcie egzaminu obowiązuje praca samodzielna, zakaz porozumiewania się, komentowania 

zadań, korzystania z niedozwolonych pomocy i urządzeń. Za złamanie procedur zdającemu grozi 

unieważnienie egzaminu przez Dyrektora szkoły. Egzamin może też być unieważniony na wniosek 

oceniającego pracę egzaminatora. O tym decyduje Dyrektor OKE. 

10. Z komisją zdający porozumiewa się poprzez podniesienie ręki ( dotyczy to chęci skorzystania ze 

słownika, wyjątkowego wyjścia do toalety, wcześniejszego zakończenia pracy z arkuszem). 

11. Po zakończeniu egzaminu przedstawiciel zdających uczestniczy w pakowaniu prac do 

bezpiecznych kopert. 

12. Po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu maturalnego ( 5.07.2021) zdający składa do 

wskazanego terminu do Dyrektora szkoły wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie 

poprawkowym (po spełnieniu następujących warunków: zdający nie zdał jednego egzaminu, na 

egzaminie był obecny, jego egzamin nie został unieważniony). 

13. Egzaminy w dodatkowym terminie są przeprowadzane dla zdających, którzy z ważnych przyczyn 

losowych, np. choroba, inne wydarzenie- potwierdzone zaświadczeniem lekarskim lub innym 

dokumentem). W takim przypadku, należy zgłosić ten fakt Dyrektorowi szkoły najpóźniej w dniu 

danego egzaminu poprzez wniosek wraz z załączonymi dokumentami. Może to uczynić 

przedstawiciel zdającego. 

14. Przed pierwszym egzaminem zdający otrzymają hasła ucznia (posłużą do sprawdzenia wyników 

egzaminu) oraz naklejki, które należy przynosić na każdy egzamin i zachować na ewentualny 

egzamin poprawkowy. Jeżeli zdający zapomni ich zabrać z domu, koduje się ręcznie. 
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HARMONOGRAM SAL EGZAMINACYJNYCH 

Data/ godzina przedmiot sala zdający wejście 

4.05. (wtorek) 

godz. 9.00 

j. polski (pp) Aula (1) 20 (absolwenci ZSM i klasa 

4CD nr C1 – C13) 

Przez dziedziniec, wejściem od 

strony biblioteki, lewe drzwi 

do auli 

Aula (1) 39 (klasa 4CD nr C14 – 

C25, klasa 4E i skierowani 

przez OKE – E18, E20, 

E43, M16, M17, M33, 

M35, M36, M40, M84) 

Przez dziedziniec, wejściem od 

strony siłowni, prawe drzwi do 

auli 

116/117 (2) 17 (klasa 4M) Klatka schodowa od strony 

sekretariatu 

121 (3) 1 osoba z 4M (komputer) Przez dziedziniec, koło 

biblioteki, klatka schodowa 

obok gabinetu wicedyrektora 

na I piętro 

Sala 

gimnastyczna 

22 (Pozostali skierowani 

przez OKE) 

Przez dziedziniec, wejściem od 

strony siłowni, w lewo na salę 

gimnastyczną 

5.05. (środa) 

godz. 9.00 

Matematyka 

(pp) 

Aula (1) 20 (klasa 4CD) Przez dziedziniec, wejściem od 

strony biblioteki, lewe drzwi 

do auli 

Aula (1) 38 (klasa 4E i 4M) Przez dziedziniec, wejściem od 

strony siłowni, prawe drzwi do 

auli 

116/117 (2) 14 (absolwenci ZSM3) Klatka schodowa od strony 

sekretariatu 

235 (3) 13 (Skierowani przez OKE 

– E18, E20, E43, M13, 

M16, M17, M33, M35, 

M36, M40, M53, M84, 

N44) 

Przez dziedziniec, wejściem od 

strony biblioteki, prawa klatka 

schodowa na II piętro 

Sala 

gimnastyczna 

40 (Pozostali skierowani 

przez OKE) 

Przez dziedziniec, wejściem od 

strony siłowni, w lewo na salę 

gimnastyczną 

6.05. (czwartek) 

godz. 9.00 

j. angielski (pp) Aula 26 (Skierowani przez OKE) Przez dziedziniec, wejściem od 

strony siłowni, lewe drzwi do 

auli 
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219 (1) 12 ( klasa 4CD od C01-C13 

i skierowana z OKE - E13) 

Klatka schodowa od strony 

sekretariatu na II piętro 

235 (2) 12 (klasa 4CC od C14-C25; 

klasa 4E od E02-E03 i 

skierowani z OKE - E15, 

E32) 

Przez dziedziniec, wejściem od 

strony biblioteki, prawa klatka 

schodowa na II piętro 

217 (3) 12 (klasa 4E od E04-E18) Klatka schodowa od strony 

sekretariatu na II piętro 

223 (4) 12 (klasa 4E od E19-E24; 

klasa 4M od M01-M05 i 

skierowani z OKE – E34, 

M59.) 

Przez dziedziniec, koło 

biblioteki, klatka schodowa 

obok gabinetu wicedyrektora 

na II piętro 

124 (5) 12 (klasa 4M od M07-M18) Przez dziedziniec, koło 

biblioteki, klatka schodowa 

obok gabinetu wicedyrektora 

na I piętro 

220 (6) 11 (absolwenci ZSM3) Przez dziedziniec, koło 

biblioteki, klatka schodowa 

obok gabinetu wicedyrektora 

na II piętro 

122 (7) 11 (skierowani z OKE – 

E18, E20, E43, M16, M17, 

M33, M35, M36, M40, 

M84, M90) 

Przez dziedziniec, koło 

biblioteki, klatka schodowa 

obok gabinetu wicedyrektora 

na I piętro 

121 (8) 1 osoba z 4M (komputer) Przez dziedziniec, koło 

biblioteki, klatka schodowa 

obok gabinetu wicedyrektora 

na I piętro 

7.05. (piątek) 

godz. 9.00 

j. angielski (pr) Aula 16 (Skierowani przez OKE) Przez dziedziniec, wejściem od 

strony siłowni, lewe drzwi do 

auli 

217 (1) 11 (klasa 4CD od C01-C14 

i absolwent ZSM3 - 110) 

Klatka schodowa od strony 

sekretariatu na II piętro. 
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219 (2) 10 (klasa 4CD – C25, klasa 

4E – E10, E24, klasa 4M 

od M01 – M04, 

absolwentka ZSM3 – 105 i 

skierowani z OKE – M16, 

M17) 

Klatka schodowa od strony 

sekretariatu na II piętro. 

220 (3) 10 (klasa 4M od M05 – 

M18 i absolwenci ZSM3 – 

112, 115, 120) 

Przez dziedziniec, koło 

biblioteki, klatka schodowa 

obok gabinetu wicedyrektora 

na II piętro. 

121 (4) 1 osoba z 4M (komputer) Przez dziedziniec, koło 

biblioteki, klatka schodowa 

obok gabinetu wicedyrektora 

na I piętro 

10.05 

(poniedziałek) 

godz. 9.00 

Język polski (pr) 116/117 (1) 10 (Absolwenci ZSM3, 

uczniowie ZSM3 i ZSE2) 

Klatka schodowa od strony 

sekretariatu 

Aula 17 (Skierowani przez OKE) Przez dziedziniec, wejściem od 

strony siłowni, lewe drzwi do 

auli 

11.05. (wtorek) 

godz. 9.00 

matematyka (pr) Aula (1) 22 (Absolwenci ZSM3, 

uczniowie ZSM3 i 

skierowani przez OKE – 

Z03, Z22) 

Przez dziedziniec, wejściem od 

strony siłowni, lewe drzwi do 

auli. 

116/117 21 (Skierowani przez OKE) Klatka schodowa od strony 

sekretariatu 

12.05. (środa) 

godz. 9.00 

biologia (pr) Aula 28 (Skierowani przez OKE) Przez dziedziniec, wejściem od 

strony siłowni, lewe drzwi do 

auli 

14.05. (piątek) 

godz. 9.00 

chemia (pr) Aula 27 (Skierowani przez OKE) Przez dziedziniec, wejściem od 

strony siłowni, lewe drzwi do 

auli 

 

 

Na pozostałe egzaminy zdający zostali skierowani do Centrów Egzaminacyjnych: 

Język hiszpański – VI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, ul. Wąska 7, 

Język niemiecki - XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, os. Teatralne 33, 

Język francuski - XVII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, ul. Złoty Róg 30, 
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Język rosyjski – Technikum nr 16 w Krakowie (ZSM nr 2), al. Skrzyneckiego 12, 

Filozofia – XXI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, os. Tysiąclecia 15, 

Fizyka - XLII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, ul. Studencka 13, 

Informatyka – Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 7 w Krakowie (ZSE nr 1), ul. Kamieńskiego 

49, 

WOS – Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w 

Krakowie, ul. Wybickiego 3a, 

 

 

 


