
Komunikat Dyrektora ZS 5 Ełk z 7 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w egzaminie 
maturalnym wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 16.12.2020 r. 

 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD-19 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2314):  

 w 2021 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz 
przedmiotów dodatkowych w części ustnej;  
z wyjątkiem egzaminu dla absolwentów, którzy wynik części ustnej egzaminu maturalnego 
zobowiązani są przedstawić w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną lub 
zobowiązani są do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego 
nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej; 

 w 2021 r. absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego 
z jednego przedmiotu dodatkowego. 

Wyjaśniając m.in. wątpliwości dotyczące zmian w deklaracjach, wprowadzonych ww. rozporządzeniem, 
ustala się, co poniżej: 

1.      Wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy 
prawa – zdający nie musi dokonywać zmiany w deklaracji wstępnej.  

Uczeń/absolwent, który spełnia określone w § 11 kzd ww. rozporządzenia warunki i musi przystąpić 
do egzaminu w części ustnej, w terminie do 8 lutego 2021 r. powinien złożyć dyrektorowi szkoły 
oświadczenie o zamiarze przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego (Załącznik 30. do 
„Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2015 
obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021 AKTUALIZACJA z 29 grudnia 2020 r.”). 

 Do oświadczenia uczeń/absolwent powinien dołączyć dokumenty poświadczające konieczność 
przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na 
uczelnię zagraniczną.   

2.   Uczniowie/absolwenci, którzy w terminie do 30 września 2020 r. złożyli deklarację wstępną,                       
w terminie do 7 lutego 2021 r. mogą dokonać zmian w tej deklaracji, wykreślając przedmiot                        
z zadeklarowanego jednego przedmiotu dodatkowego. Jeżeli zmiana nie zostanie dokonana i dana 
osoba nie przystąpi do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, to na świadectwie dojrzałości 
zostanie umieszczony wynik „0%”. Uczniowie/absolwenci składając deklarację ostateczną mogą 
również dokonać zmian dotyczących wyboru przedmiotów dodatkowych (wykreślić lub dopisać) oraz 
wyboru języka obcego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy. W deklaracji należy wskazać punkty, 
w których dokonano zmian. 

3.  Absolwenci, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji, składają deklarację do 7 lutego 2021 r. 

4.  Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej (7 lutego 2021 r.) nie ma już możliwości dokonywania                        
w deklaracji zmian i jej wycofania. Jeśli zdający złoży tylko deklarację wstępną, stanie się ona 
deklaracją ostateczną z dniem 8 lutego 2021 r. 

Deklarację ostateczną w ZS 5 Ełk należy złożyć w dniach 11-14.01.2021 r. w godz. 10.00-14.00. Druki 
deklaracji wydawane i przyjmowane będą w sali nr 12 przez wicedyrektora Dariusza Malinowskiego lub 
referent Karolinę Kolbusz. 
Ze względu na dużą liczbę uczniów klas czwartych i nowe zasady zgłaszania uczniów do egzaminu proszę                     
o zachowanie powyższego  terminu. W sytuacjach wyjątkowych można będzie nanieść zmiany                             
w późniejszym terminie (do 7 lutego 2021 r.).  
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