KALENDARZ MATURZYSTY
2017/2018
TERMIN
14 września 2017

14 września 2017
do 30 września 2017

do 29 grudnia 2017

do 7 lutego 2018

do 10 lutego 2018

do 14 lutego 2018

luty 2018

do 04 marca 2018

ZADANIE
Pierwsze szkolenie maturalne.
Zapoznanie zdających z: zasadami
organizacji i przeprowadzania egzaminu
maturalnego (rozporządzenie MEN z dnia
25.06.2015. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego
i egzaminu maturalnego Dz. U. z 2015 r.,
poz. 959)
- procedurami organizowania
i przeprowadzania egzaminu maturalnego
w roku szkolnym 2017/2018
- wewnątrzszkolnymi instrukcjami
przygotowania, organizacji i
przeprowadzania egzaminu maturalnego.
- spotkania informacyjne z rodzicami
maturzystów
- złożenie wstępnej deklaracji przystąpienia
do egzaminu wraz z dokumentami
uprawniającymi do dostosowania
warunków i formy egzaminu
- dyrektor uzgadnia z OKE sposoby
dostosowań uczniów z
niepełnosprawnościami sprzężonymi
i składa zamówienie na arkusze nietypowe
Studniówka
- złożenie ostatecznych deklaracji, (nie ma
możliwości późniejszego dokonywania
zmian w deklaracjach)
- przekazanie uczniom/absolwentom
uzgodnionych z Radą Pedagogiczną
informacji o sposobach dostosowań
warunków i form przeprowadzania
egzaminu maturalnego
- przyjęcie od zdających akceptacji
przyznanych dostosowań lub rezygnacji
z nich
- przekazanie zdającym hasła dostępu do
Serwisu dla maturzystów,
(zdający sprawdzają poprawność danych,
zgłaszają błędy dyrektorowi szkoły)
- ogłoszenie szkolnego harmonogramu
egzaminów ustnych

do 04 marca 2018

do 04 marca 2018

do 04 kwietnia 2018
kwiecień 2018

do 20 kwietnia 2018

od 04 do 23 maja 2018
od 04 do 17 czerwca 2017

03 lipca 2018

do 13 lipca 2018
21 – 22 sierpnia 2018
11 września 2018

- poinformowanie zdających o formie
przeprowadzania egzaminu ustnego
z języka polskiego (z wykorzystaniem
komputerów lub wydrukowanych zadań)
- ogłoszenie szkolny harmonogram części
ustnej
- powołanie członków zespołu
egzaminacyjnego i zespołów
przedmiotowych
- powołanie zespołów nadzorujących
Drugie szkolenie przedmaturalne,
przekazanie zdającym informacji o:
- przebiegu egzaminu, w tym zasadach
kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart
odpowiedzi,
- zasadach postępowania w przypadku
nieobecności na egzaminie z przyczyn
losowych lub zdrowotnych,
- terminie ogłoszenia wyników i odbioru
świadectwa,
- zasadach przystępowania do sesji
poprawkowej oraz kolejnych sesji
egzaminacyjnych.
- odbiór zaświadczeń od laureatów
i finalistów olimpiad oraz stwierdzenie ich
uprawnienia do zwolnienia z egzaminu
z danego przedmiotu
- egzamin maturalny
- dodatkowy termin egzaminów maturalnych
dla osób, które z przyczyn losowych
i zdrowotnych nie mogli uczestniczyć
w egzaminach majowych
- ogłoszenie wyników i wydanie
absolwentom świadectw dojrzałości
i aneksów
- odbiór pisemnych oświadczeń absolwentów
o przystąpieniu do egzaminu
poprawkowego
- egzamin maturalny w sesji poprawkowej
część ustna: 21 - 22 sierpnia
część pisemna: 21 sierpnia
- ogłoszenie wyników i wydanie
absolwentom świadectw dojrzałości po
sesji poprawkowej

