
Egzamin maturalny w roku szkolnym 2020/2021   

Skrót najważniejszych informacji dla dyrektora szkoły 

 

Zmiany w organizacji egzaminu maturalnego wynikające z rozporządzenia MEN: 

 

Dyrektor szkoły wprowadza do systemu SIOEO wszystkich zdających, którzy złożyli w szkole 

deklarację maturalną (również tych absolwentów, którzy złożyli wniosek o zmianę szkoły, zmianę 

OKE). 

Uwaga: Prosimy o uzupełnienie w SIOEO danych absolwentów, w stosunku do których 

otrzymaliście już Państwo decyzję o przekierowaniu. 

 

Uczniowie i absolwenci, którzy złożyli deklarację maturalną do 22 grudnia 2020r. nie muszą 

składać nowych deklaracji. 

Absolwenci, którzy składają deklarację po 1 stycznia wypełniają nowe druki. 

 

1. W roku 2021 nie przeprowadza się egzaminu maturalnego w części ustnej. 

2. Absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik 

części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka 

mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub jest obowiązany 

przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu 

zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej, przekazuje informację potwierdzającą 

zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub 

przedmiotów do dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub którą ukończył, i dołącza do tej 

informacji oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu 

maturalnego. 

3. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w poprzednich latach, otrzymuje, na wniosek, 

świadectwo dojrzałości w 2021 r., jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu 

obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. 

Wniosek, o którym mowa, absolwent składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w 

terminie do dnia 31 maja 2021 r. (Załącznik 31) 

 

4. Absolwent, który był zobowiązany do wniesienia opłaty egzaminacyjnej za egzamin ustny i nie 

będzie do niego przystępował nie wnosi opłaty egzaminacyjnej. 

 

 

5. W roku 2021 uczeń/absolwent ma prawo zrezygnować z egzaminu dodatkowego na poziomie 

rozszerzonym. Jeśli zdający, który złożył już deklarację nie wykreśli przedmiotów dodatkowych, 

będzie to oznaczało, że zamierza do nich przystąpić. 

6. Zmiany w deklaracji uczeń/absolwent może dokonać do 8 lutego. 

 

 

 

 



 

Zasady kierowania zdających do szkół na egzamin maturalny 

 

Podstawa prawna: § 33, ust. 4-7 i § 36 rozporządzenia MEN z dnia 21 grudnia 2016 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, Dz. U. z dnia 29 grudnia 2016 r., poz. 2223 

 

1. Wyznaczenie szkoły zdającym, których szkoły zostały zlikwidowane/przekształcone oraz osobom, które uzyskały świadectwa 

ukończenia szkoły średniej wydane za granicą. 

 

(od roku szkolnego 2015/2016 dotyczy również absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy mają świadectwo dojrzałości „starej matury”, 

ale chcą zdawać egzaminy z jednego albo kilku przedmiotów) 

 

Zdający Dyrektor OKE 

Dyrektor szkoły 

przeprowadzającej 

egzamin 

Uwagi 

Składa deklarację maturalną  

i świadectwo ukończenia szkoły 

średniej do OKE  

w terminie do 15 stycznia. 

 

 

 

Weryfikuje w szkole swoje wybory na 

liście wygenerowanej z SIOEO. 

Powierza na piśmie przeprowadzenie 

egzaminu maturalnego dyrektorowi wybranej 

szkoły. 

Wprowadza dane zdającego do SIOEO. 

Umożliwia zdającemu zmiany w deklaracji 

maturalnej do 8 lutego. 

 

Przekazuje zdającemu świadectwo 

dojrzałości/wyniki. 

 

Umożliwia weryfikację 

zdającego na liście 

wygenerowanej z SIOEO. 

 

W kolejnych sesjach zdający składa 

deklarację do OKE 

 

  



2. Wyznaczenia szkoły zdającym, którzy otrzymali/otrzymają świadectwo w trybie egzaminów eksternistycznych organizowanych 

przez OKE. 

 

Zdający Dyrektor OKE 
Dyrektor szkoły przeprowadzającej 

egzamin 
Uwagi 

Składa deklarację maturalną  

i świadectwo ukończenia LO do 

OKE w terminie do 15 stycznia. 

 

Jeśli zdający jest w trakcie zdawania 

egzaminów eksternistycznych, 

świadectwo ukończenia szkoły 

dostarcza do  wyznaczonej szkoły 

niezwłocznie po jego otrzymaniu 

(najpóźniej do 10 marca). 

 

Weryfikuje w szkole swoje wybory 

na liście wygenerowanej z SIOEO. 

Powierza na piśmie przeprowadzenie egzaminu 

maturalnego dyrektorowi wybranej szkoły. 

 

Wprowadza dane zdającego do SIOEO 

 

Umożliwia zdającemu zmiany w deklaracji 

maturalnej do 8 lutego. 

 

Usuwa z SIOEO osoby będące w trakcie 

zdawania egzaminów eksternistycznych, które 

nie uzyskały świadectwa ukończenia LO 

Przekazuje zdającemu świadectwo 

dojrzałości/wyniki 

W przypadku zdających, którzy złożyli 

deklarację maturalną w trakcie zdawania 

egzaminów eksternistycznych, potwierdza 

możliwość przystąpienia zdającego do matury 

na podstawie świadectwa wydanego przez 

okręgową komisję egzaminacyjną. 

 

Umożliwia zdającemu weryfikację list  

z SIOEO. 

 

 

 

 

 

 

  



3. Wyznaczenia szkoły zdającym, którzy z uzasadnionych powodów chcą przystąpić do zdawania matury w innej szkole (na terenie 

OKE we Wrocławiu). 

 

Zdający Dyrektor szkoły macierzystej Dyrektor OKE 
Dyrektor szkoły 

przeprowadzającej egzamin 

Składa deklarację maturalną  

i załącznik nr 2 do dyrektora 

macierzystej szkoły w terminie 

do 15 stycznia. Zdający 

powinien wniosek uzasadnić i, 

jeśli to możliwe, dołączyć 

stosowną dokumentację.  

 

Niezwłocznie wpisuje ucznia do 

systemu SIOEO  i za pomocą 

systemu składa wniosek  

o skierowanie do innej szkoły 

(dokumenty zostają w szkole). 

W przypadku wcześniejszego 

przesłania dokumentów do OKE  

i uzyskania odpowiedzi również 

prosimy o niezwłoczne 

wprowadzenie zdającego 

do systemu SIOEO  

i złożenie za pomocą systemu 

wniosku  

o skierowanie do innej szkoły. 

W systemie SIOEO dokonuje przekierowania 

zdającego do innej szkoły. 

 

Przekazuje powierzenie do wiadomości 

dyrektorowi macierzystej szkoły zdającego  

i zdającemu. 

 

W przypadku odmowy przesyła dyrektorowi szkoły 

i zdającemu informację na piśmie. 

Przekazuje zdającemu świadectwo 

maturalne/wyniki. 

Umożliwia zmiany w deklaracji 

maturalnej, weryfikację list z SIOEO. 

 

 

  



 

 

4. Wyznaczenia szkoły zdającym, którzy z uzasadnionych powodów chcą przystąpić do matury na terenie innej OKE. 

 

 

Zdający Dyrektor szkoły macierzystej Dyrektor OKE Uwagi 

Składa deklarację maturalną  

i zał. nr 2 do dyrektora 

macierzystej szkoły w terminie  

do 15 stycznia. Zdający powinien 

uzasadnić wniosek i dołączyć 

stosowną dokumentację. 

Wprowadza dane zdającego i 

deklarację maturalną 

do SIOEO i za pomocą systemu składa 

wniosek  

o skierowanie do innej szkoły 

(dokumenty zostają w szkole). 

W przypadku wcześniejszego 

przesłania dokumentów do OKE  

i uzyskania odpowiedzi również 

prosimy o niezwłoczne wprowadzenie 

zdającego 

do systemu SIOEO  

i złożenie za pomocą systemu wniosku  

o skierowanie do innej szkoły. 

Sprawdza informacje o zdającym -

skierowanym (SIOEO) 

Przekazuje zdającemu świadectwo 

maturalne/wyniki. 

W systemie SIOEO przekierowuje 

ucznia na egzamin 

 

Informuje zdającego i szkołę 

macierzystą o wyznaczonej szkole do 

zdawania egzaminu 

 

W przypadku odmowy dyrektor szkoły 

macierzystej oraz zdający otrzymują 

informacje na piśmie 

Prace egzaminacyjne zdającego są 

sprawdzane i przechowywane w 

macierzystej OKE. 

 

  



5. Trudności organizacyjne dotyczące przeprowadzenia egzaminu maturalnego. Skierowanie szkoły do szkoły. 

 

Dyrektor szkoły macierzystej Dyrektor OKE 
Dyrektor szkoły 

przeprowadzającej egzamin 
Uwagi 

W szczególnych przypadkach 

dyrektor szkoły składa  

w nieprzekraczalnym terminie  

do 22 lutego do dyrektora OKE 

wniosek o przekierowanie 

zdających do innej szkoły (wzór 

wniosku w broszurze). 

 

Dodatkowo za pomocą systemu 

SIOEO składa dla każdego 

zdającego wniosek o 

skierowanie do innej szkoły. 

 

Dyrektor macierzystej szkoły 

wprowadza dane zdających do 

SIOEO, weryfikuje je  

i przekazuje wszystkie informacje 

dotyczące harmonogramu i 

miejsca zdawania, zbiera od 

zdających wnioski o możliwość 

zdawania matury w dodatkowym 

terminie, przekazuje świadectwa 

maturalne/wyniki.  

W uzasadnionych przypadkach, za 

pomocą systemu SIOEO powierza 

wszystkich zdających z jednej szkoły na 

zdawanie pisemnych albo ustnych albo 

pisemnych i ustnych egzaminów 

maturalnych do innej szkoły. 

 

 

Wysyła świadectwa maturalne/wyniki do 

macierzystej szkoły zdających. 

Na czas trwania matury traktuje 

zdających jak swoich absolwentów 

(wspólna dokumentacja, wspólne listy 

zdających). 

Dotyczy przede wszystkim szkół, w których  

do matury przystępuje niewielu zdających. 

 

Zwracając się z wnioskiem w tej sprawie, 

należy wziąć pod uwagę, że zdający nie 

powinni z tego powodu mieć utrudnionych 

warunków zdawania egzaminu  

(na przykład dojazdy z jednej miejscowości 

do drugiej.) 

  



6. Brak możliwości powołania przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych do przeprowadzenia ustnych egzaminów maturalnych 

Dyrektor szkoły 

macierzystej 
Dyrektor OKE 

Dyrektor szkoły 

przeprowadzającej egzamin 
Uwagi 

Dyrektor szkoły składa  

w nieprzekraczalnym terminie  

do 22 lutego do dyrektora OKE 

za pomocą SIOEO wniosek  

o przekierowanie zdających  

do innej szkoły na ustny 

egzamin z danego przedmiotu. 

 

 

Uzgadnia z dyrektorem szkoły,  

w której odbędzie się egzamin, 

harmonogram egzaminu  

i przekazuje go zdającym. 

 

Na wniosek dyrektora szkoły,  

w przypadku braku możliwości 

powołania przedmiotowego zespołu 

egzaminacyjnego, powierza zdających 

ustne egzaminy maturalne do innej 

szkoły  

 

Na czas trwania egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu 

traktuje zdających jak swoich 

absolwentów (wspólna dokumentacja, 

wspólne listy zdających). 

 

Wprowadza wyniki egzaminów  

do formularza elektronicznego w 

Serwisie Dyrektora. 

 

Przekazuje kopie protokołów 

dyrektorowi szkoły macierzystej. 

W skład zespołu przedmiotowego musi 

wchodzić egzaminator i drugi nauczyciel 

przedmiotu (niekoniecznie zatrudniony  

w szkole średniej)  

 

Żaden z nauczycieli nie może uczyć zdającego 

w klasie maturalnej. Jeden nauczyciel musi być 

zatrudniony w innej szkole. 

Obydwaj nauczyciele mogą być z innej szkoły. 

Nauczyciel egzaminator może być emerytem, 

natomiast nie może pełnić funkcji nauczyciela  

z innej szkoły. 

Informacja o uczniach skierowanych będzie 

umieszczona w SIOEO. 

 

8. Wybór przez zdających rzadko wybieranych w danej szkole przedmiotów (do trzech zdających) 

Dyrektor szkoły macierzystej Dyrektor OKE 
Dyrektor szkoły 

przeprowadzającej egzamin 
Uwagi 

Dyrektor szkoły składa  

w nieprzekraczalnym terminie  

do 22 lutego do dyrektora OKE wniosek o 

przekierowanie zdających rzadko wybierane  

w szkole przedmioty do innej szkoły (na podstawie 

uzgodnień pomiędzy dyrektorami szkół) 

(wzór wniosku w broszurze). 

Dodatkowo za pomocą systemu SIOEO składa 

dla każdego zdającego wniosek o możliwość 

zdawania matury w innej szkole z danego 

przedmiotu. 

Powierza za pomocą SIOEO 

zdających egzaminy 

maturalne z rzadko 

wybieranych przedmiotów do 

szkoły wskazanej przez 

dyrektora szkoły macierzystej 

(porozumienie dyrektorów 

szkół). 

Na czas trwania egzaminu 

maturalnego z danego 

przedmiotu traktuje zdających jak 

swoich absolwentów (wspólna 

dokumentacja, wspólne listy 

zdających). 

Kierowanie zdających na egzaminy 

rozszerzone z języków obcych jest 

możliwe tylko wtedy, gdy zdający zdaje 

egzamin  

na poziomie podstawowym w tej samej 

szkole.  



 

9. Tworzenie centrów egzaminacyjnych w sesji poprawkowej 

 

Dyrektor szkoły 

macierzystej 
Dyrektor OKE 

Dyrektor szkoły 

przeprowadzającej egzamin 
Uwagi 

Dyrektor szkoły składa  

w nieprzekraczalnym terminie  

do 15 lipca do dyrektora OKE 

wniosek o przekierowanie 

zdających do innej szkoły (na 

podstawie uzgodnień pomiędzy 

dyrektorami szkół) 

(wzór wniosku w broszurze). 

 

Dodatkowo za pomocą 

systemu SIOEO składa dla 

każdego zdającego wniosek 

o skierowanie do innej. 

Informuje wstępnie do dnia 22 lipca  

za pomocą SIOEO o organizacji 

egzaminu maturalnego w centrach 

egzaminacyjnych 

 

Przekazuje za pomocą strony 

internetowej informację dla zdających  

o miejscu zdawania egzaminu 

maturalnego w terminie do 10 sierpnia. 

Na czas trwania egzaminu 

maturalnego z danego przedmiotu 

traktuje zdających jak swoich 

absolwentów (wspólna dokumentacja, 

wspólne listy zdających). 

Skierowanie zdających na egzamin maturalny 

w sesji majowej nie obowiązuje w sesji 

poprawkowej. 

 

 

 



         
 

  

Kod szkoły  

Pieczęć szkoły    .........................................................., ............................. 20....  r. 
       miejscowość  data 

Znak pisma ............................. 
 
.......................................................
.... 
Dyrektor 
Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej 
we Wrocławiu 
 

I. Wniosek dyrektora szkoły o przekierowanie zdających do innej szkoły ze względu na: 
 

pkt. Powód skierowania X 

1. 
Trudności organizacyjne dotyczące przeprowadzenia egzaminu maturalnego. 
Skierowanie szkoły do szkoły 

 

2.  
Wybór przez zdających rzadko wybieranych w danej szkole przedmiotów (do trzech 
zdających) 

 

 
Uwaga: Proszę zaznaczyć znakiem X właściwy powód wniosku o przekierowanie 
zdających do innej szkoły. W przypadku punktu 1 i 3, konieczne jest uzgodnienie możliwości 
przekierowania zdających z dyrektorem szkoły, który przeprowadzi egzamin. 

 

przedmiot pisemny czy ustny poziom Liczba zdających 

    

    

    

    

 
II. Lista zdających, którzy ze względu na dostosowane warunki egzaminu nie mogą 

być przekierowani (pozostają w szkole): 

Lp. pesel przedmioty 

   

   

   

   

 
 

................................................................... 
Pieczęć i podpis Dyrektora szkoły 

 
III. Zgoda dyrektora szkoły na przeprowadzenie egzaminu maturalnego dla uczniów 
szkoły składającej wniosek  

       –    
 

  
Kod szkoły przyjmującej zdających 

 
       ................................................................... 

Pieczęć i podpis Dyrektora szkoły 

 


