Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w sprawie miejsca przeprowadzania egzaminu
maturalnego z języka polskiego w terminie dodatkowym 8 lipca 2020 roku
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku ustalił, że część pisemna egzaminu maturalnego
w terminie dodatkowym w lipcu 2020 roku zostanie przeprowadzona w następujących miejscach:
Część pisemna egzaminu maturalnego

8 lipca 2020 r. (środa)

Data

język polski - poziom podstawowy - godzina 9.00

język polski - poziom rozszerzony - godzina 14.00

zdający ze szkół z województwa pomorskiego w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku, al.
Gen. J. Hallera 16/18

zdający z województwa pomorskiego w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku, al. Gen. J. Hallera
16/18

zdający z ze szkół miasta Bydgoszczy w Zespole Szkół nr 19
w Bydgoszczy, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 11

zdający ze szkół z miasta Torunia w IV Liceum
Ogólnokształcącym w Toruniu, ul. Warszawska 1/5

zdający ze szkół z miasta Torunia (oprócz zdających z
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu) oraz zdający
ze szkół z Kruszwicy, Nadróża i Chełmży w IV Liceum
Ogólnokształcącym w Toruniu, ul. Warszawska 1/5
zdający z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu
oraz zdający ze szkół z Inowrocławia, Radziejowa, Brodnicy,
Włocławka, Aleksandrowa Kujawskiego w Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Plac Św. Katarzyny 8
zdający ze szkół ze Świecia w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych w Świeciu, ul. Kościuszki 6a

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych oraz pomocy przewidzianych
w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów
pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku.

Podczas egzaminów w terminie dodatkowym obowiązują Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania
w 2020 r. egzaminów zewnętrznych.
Przypominam, że zdający zobowiązany jest zgłosić się co najmniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu i musi
mieć przy sobie dokument (z fotografią) potwierdzający tożsamość.
UWAGA: w szczególnych przypadkach dla niektórych zdających egzaminy pisemne zostały zorganizowane
w innym miejscu niż podane w powyższym komunikacie. Informacja na ten temat zostanie zdającym
przekazana przez dyrektora szkoły macierzystej.
Irena Łaguna
Dyrektor
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

