
Komunikat dla klas III przystępujących do matury w maju 2021 

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki wprowadzono zmiany w 

tegorocznym egzaminie maturalnym, zostały opisane one w „Informacji 

dotyczącej egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2020/21” strona: 

www.oke.poznan.pl zakładka: matura- procedury- link do aktualizacji. 

Zmiany są opisane również w „Wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania, 

przebiegu i organizacji egzaminu maturalnego w I LO w roku szkolnym 

2020/21” znajdującej się na stronie I LO, zakładka uczniowie-matura. 

Wszystkie zmiany w wymienionych wyżej dokumentach są wyróżnione 

czerwoną czcionką. 

Aneksy do informatorów z poszczególnych przedmiotów znajdują się na stronie  

www.cke.pl  (data publikacji 28 grudnia 2020). Informacje dotyczące zmian                           

z poszczególnych przedmiotów przedstawią nauczyciele na pierwszych 

lekcjach po feriach w klasach III. 

Do najistotniejszych zmian w tym roku należą: 

 Rezygnacja z egzaminów ustnych z j polskiego i obcego (chyba, że uczeo 

zgłosi taką potrzebę podyktowaną wymogami uczelni zagranicznych) 

 Brak konieczności zdawania egzaminu wybranego ( można zdawad tylko 

częśd obowiązkową pisemną, czyli: matematykę, polski, j obcy-                               

na poziomie podstawowym) 

Zmian w deklaracjach można dokonywad od 18. 01. 2021 do 8 02. 2021 

zgłaszając się w sekretariacie szkolnym (osoby mieszkające w Zielonej 

Górze). Osoby spoza Zielonej Góry mogą przysyład maile na adres: 

Ewa.Habich@jedynka.zgora.pl wskazując, co należy zmienid w 

deklaracji złożonej we wrześniu . Na podany adres mailowy proszę też 

przesyład wszelkie pytania dotyczące tegorocznej matury lub dzwonid: 

68 4523130 

 

Przypominam , że w Zarządzeniu nr 1/ 2021 dyrektora I LO w Zielonej 

Górze – na stronie I LO- są opisane możliwości dotyczące pomocy, 

konsultacji na terenie szkoły. Proszę o zapoznanie się i zgłaszanie 

potrzeb nauczycielom przedmiotów , wychowawcom oraz  

pracownikom Szkolnego Centrum Pomocy Psychologiczno-

Psychologicznej. 

 

Mam nadzieję, że w tym trudnym czasie możemy liczyd na Waszą 

odpowiedzialnośd, komunikowanie potrzeb i wspólne działanie, by 

http://www.oke.poznan.pl/
http://www.cke.pl/
mailto:Ewa.Habich@jedynka.zgora.pl


Matura 2021 była dla Was sukcesem. Pozdrawiam serdecznie Ewa 

Habich dyr. I LO w Zielonej Górze  


