
Dzień dobry. 

Zgodnie z informacją zawartą w poprzednim mailu, z końca grudnia, przesyłam ważne dla zdających 

ustalenia, wynikające z ogłoszonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej aktualizacji 

poniższego dokumentu: 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” 

obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – aktualizacja 29.12.2020 r 

Można zapoznać się z obszernym dokumentem, jednak ja zamieszczam najważniejsze na tym etapie 

regulacje dotyczące egzaminu maturalnego w bieżącym roku szkolnym („Formuła 2021”): 

1. Deklaracje złożone przez zdających we wrześniu zachowują ważność. 

2. Egzaminy ustne. 

Z mocy prawa zdający są zwolnieni z konieczności zdawania egzaminów ustnych (jeśli 

zdający nie wprowadza innych zmian, to nie ma konieczności składnia powtórnie 

deklaracji).  

Egzaminy ustne mogą zdawać jedynie osoby, które: 

a. w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są obowiązane przedstawić wynik 

części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, lub języka obcego 

nowożytnego, lub   

b. są obowiązane przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka 

obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy 

międzynarodowej. 

Aby w/w uczniowie mogli przystąpić do egzaminu ustnego, muszą: 

- do 8 lutego 2021 przekazać informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do 

części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do 

dyrektora szkoły, do której uczęszczali, i dołączyć do tej informacji oświadczenie 

o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z 

danego przedmiotu lub przedmiotów, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną 

– w przypadku, o którym mowa w podpunkcie a;  

W tym celu należy wypełnić i wydrukować załącznik (EM 2021 załącznik nr 30 - w 

dwóch egzemplarzach) 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. 

– ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej – aktualizacja 29.12.2020 r. 

3. Egzaminy na poziomie rozszerzonym. 

Wszyscy zdający zadeklarowali zdawanie minimum jednego przedmiotu na poziomie 

rozszerzonym (egzamin pisemny).  

Na podstawie nowych ustaleń Ministra Edukacji Narodowej i Dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, w bieżącym roku szkolnym zdający nie mają obowiązku zdawania 

przynajmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, jednak jeżeli chcą 

zrezygnować z zadeklarowanego/zadeklarowanych egzaminu/egzaminów, muszą dokonać 

zmian w deklaracji wstępnej, w przeciwnym wypadku, na świadectwie maturalnym 

otrzymają 0 pkt, i fakt zostanie potraktowany jako „nie stawienie się na egzamin”. 

Zmian dokonać można wypełniając deklarację ostateczną wyłącznie na nowym druku 

deklaracji wprowadzonym  przez CKE (EM 2021 załącznik 1a deklaracja wariant A) 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. – 

https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/em/2021/20201229%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf
https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/em/2021/20201229%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf
https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/em/2021/EM%202021%20Informacja%20AKTUALIZACJA%20Zalaczniki.zip
https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/em/2021/EM%202021%20Informacja%20AKTUALIZACJA%20Zalaczniki.zip
https://oke.jaworzno.pl/www3/wp-content/uploads/em/2021/EM%202021%20Informacja%20AKTUALIZACJA%20Zalaczniki.zip


ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej – aktualizacja 29.12.2020 r.  

 

4. Dyrektor CKE przedłużył możliwość dokonywania zmian w deklaracjach do 8 lutego 

2021. 

Uczeń, który zamierza wprowadzić zmiany w deklaracji wstępnej (zrezygnować ze zdawania 

przedmiotu/przedmiotów na poziomie rozszerzonym lub wprowadzić jakiekolwiek inne 

zmiany) zgłasza się bezpośrednio do wicedyrektora mgr Doroty Tyralik z następującymi 

dokumentami: 

a. Kopia deklaracji wstępnej (Kopie zostały przygotowane dla Was i przekazane do 

odbioru przez Wychowawców. Jeśli Wychowawca nie miał możliwości przekazać 

uczniom kopii, to zostanie ona ponownie wykonana podczas dokonywania zmian), 

b. Nowa deklaracja wypełniona i wydrukowana w dwóch egzemplarzach (druk 

dwustronny), 

c. Wniosek o wprowadzenie zmian (pobrany ze strony Szkoły) wypełniony i 

wydrukowany w dwóch egzemplarzach. 

d. Nie ma już potrzeby przynosić wersji elektronicznej. 

 

Pozdrawiam 

Dorota Tyralik 
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