
Informacja dla tegorocznych maturzystów  (matura 2021 r.) 

W związku ze zmianami dotyczącymi egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 
szkolnym 2020/2021 w szczególności 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w 
szczególności nowelizacją ww. rozporządzenia z dnia 16grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314), zwaną 
dalej „rozporządzeniem 2314”.,  

podaję najważniejsze informacje: 

1. Deklaracja ostateczna dla tegorocznych absolwentów ( lub tych, którzy już złożyli 
deklarację wstępną) 

a.Nie trzeba składać deklaracji ostatecznej, jeżeli jedyną zmianą w stosunku do deklaracji wstępnej 
byłoby wykreślenie części ustnej. Ta część deklaracji jest anulowana z mocy prawa. Jeżeli nie chcesz 
wprowadzić żadnej innej zmiany – Twoja wstępna deklaracja stanie się automatycznie ostateczną. 

Część ustna egzaminu maturalnego w 2021 r. nie będzie przeprowadzana, ale od tej zasady są dwa 
wyjątki. Mogą do niej przystąpić osoby, które (1) potrzebują wyniku w rekrutacji do szkoły wyższej za 
granicą albo (2) przystępują do egzaminu, aby uzyskać hiszpańskie Título de Bachiller. Jeżeli 
potrzebujesz wyniku – wypełnij i złóż informację potwierdzającą taką konieczność. 

b.Trzeba złożyć deklarację ostateczną, jeżeli chcesz zrezygnować z przedmiotów dodatkowych, które 
zadeklarowałeś(-łaś) albo jeżeli chcesz dodać kolejne przedmioty. W takiej sytuacji w złożonej 
wcześniej deklaracji wstępnej musisz nanieść zmiany, potwierdzić je podpisem i ponownie złożyć 
deklarację do dyrektora szkoły ( można też złożyć nową deklarację, nowy druk jest dostępny na 
stronie OKE)  

Zmian można dokonywać do 8 lutego . W tym celu należy przyjść do szkoły do sekretariatu wziąć 
deklarację wstępną, dokonać zmian ,poczekać na potwierdzenie przyjęcia deklaracji oraz odebrać 
kserokopię. 

Sprawy związane z deklaracją należy załatwiać w poniedziałki w godzinach 7.30 -12.00 , 13..00-15.00 

oraz w piątki w godzinach 13.00 -15.00 

2.Deklaracja ostateczna dla ubiegłorocznych absolwentów (którzy nie złożyli deklaracji 
wstępnej) 

Wszystko zależy, jaka jest Twoja sytuacja – kiedy i gdzie ukończyłeś(-łaś) szkołę; czy Twoja szkoła 
nadal istnieje, czy została zlikwidowana; w jakim trybie ukończyłeś(-łaś) szkołę – stacjonarnym czy 
eksternistycznym. W tabeli na stronie   

https://oke.jaworzno.pl/www3/wpcontent/uploads/em/2021/20201229%20EM%20Informacja%20A
KTUALIZACJA.pdf 

 sekcja 3.3 str. 23 znajdziesz szczegóły. 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.00 

3.  Zmiany w wymaganiach na egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów 
zostały umieszczone w Aneksach do informatorów i można je znaleźć np. pod adresem: 



https://oke.jaworzno.pl/www3/2019/11/27/informatory-od-2015-roku/ 

4. Wszystkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego można znaleźć na stronie CKE 
lub OKE 

Poniżej podaję kilka przydatnych linków ( zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami w 
szczególności z punktem a. ) 

a.Odpowiedzi na pytania uczniów, nauczycieli i rodziców na temat zmian w egzaminie maturalnym 
w 2021 r. 

https://oke.jaworzno.pl/www3/2020/12/23/odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania-
uczniow-nauczycieli-i-rodzicow/ 

b. Komunikaty – egzamin maturalny 

https://oke.jaworzno.pl/www3/em/komunikaty-egzamin-maturalny/ 

c.Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” 
obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 wraz z załącznikami – aktualizacja 29.12.2020 r. 

https://oke.jaworzno.pl/www3/em/informacja-o-sposobie-organizacji-i-przeprowadzania-
egzaminu-maturalnego/ 

 

 

 

 


