Kalendarz maturzysty
Termin

2012/2013

Wydarzenie

2012
1 września

wrzesień

wrzesień
6-7 września
30 września

do 31 grudnia

Przekazanie maturzystom harmonogramu przeprowadzania egzaminu
maturalnego, ogłoszonego przez dyrektora CKE.
Zapoznanie zdających z ich obowiązkami i prawami, wynikającymi z:
• Rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianu i egzaminów w szkołach publicznych, z późniejszymi
zmianami,
• Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego
w roku szkolnym 20012/2013,
• Komunikatu dyrektora CKE o sposobie dostosowania warunków
i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013.
Ogłoszenie szkolnej listy tematów do egzaminu ustnego
z języka polskiego.
Salon Maturzystów (7 IX – Katowice, 6 IX – Gliwice)
Upływa termin składania dyrektorowi szkoły deklaracji wstępnej
do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013.
Złożenie deklaracji do OKE przez absolwentów kończących szkołę w
poprzednich latach (warunek: szkoła, którą skończył absolwent, już nie
istnieje).
Złożenie dyrektorowi szkoły przez ucznia/absolwenta opinii/orzeczenia
poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenia o chorobie
przewlekłej, wydanego przez lekarza.

2013

7 lutego

Upływa termin składania dyrektorowi szkoły przez zdających:
• ostatecznych deklaracji,
• udokumentowanego wniosku o dostosowanie warunków i formy
przeprowadzania egzaminu.
Nie ma możliwości późniejszego dokonywania zmian w deklaracjach.
Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje
od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

marzec
(2 miesiące
przed terminem
egzaminu)
kwiecień
(4 tygodnie
przed terminem
egzaminu

Dyrektor szkoły ogłasza szkolny harmonogram części ustnej egzaminu
maturalnego.
Maturzyści przekazują dyrektorowi szkoły wykaz bibliografii do części
ustnej egzaminu z języka polskiego.
Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem
przystąpienia do części ustnej. Razem z bibliografią zdający przedkłada
informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi

pisemnego)
kwiecień

bezpośrednio
po uzyskaniu
uprawnień

zamierza posłużyć się podczas prezentacji.
Dyrektor przekazuje zdającym:
• instrukcje dotyczącą przebiegu egzaminu, szkoli maturzystów
z zasad kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi,
• instrukcje o zasadach postępowania w przypadku niezgłoszenia się
na egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych,
• informacje o terminie ogłoszenia wyników i odbioru świadectwa.
Maturzyści, którzy są laureatami i finalistami olimpiad (zgodnie
z wykazem olimpiad ogłoszonym przez dyrektora CKE) przekazują
dyrektorowi szkoły zaświadczenia potwierdzające ich uprawnienia do
zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu.

maj
(zgodnie
z komunikatem
dyrektora CKE)
czerwiec
(do dnia
ogłoszenia
wyników)
czerwiec
(zgodnie
z komunikatem
dyrektora CKE)
28 czerwca
do 5 lipca

sierpień
(zgodnie
z komunikatem
dyrektora CKE)
13 września

Egzamin maturalny w sesji wiosennej pisemny i ustny:
od 7 do 28 maja

Dyrektor szkoły przekazuje absolwentom informacje o uprawnieniach
i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej oraz zgłoszeń do kolejnych
sesji egzaminacyjnych.
Dodatkowy termin egzaminu maturalnego pisemnego i ustnego
(dla tych zdających, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych byli
nieobecni na majowym egzaminie z danego przedmiotu lub
przedmiotów):
od 3 do 19 czerwca
Dyrektor szkoły przekazuje zdającym informacje o wynikach egzaminu
oraz świadectwa dojrzałości.
Maturzyści, spełniający warunki przystąpienia do egzaminu
poprawkowego, przekazują dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie
o przystąpieniu do egzaminu w terminie sierpniowym.
Egzamin maturalny w sesji poprawkowej:
• egzamin pisemny 27 sierpnia,
• egzamin ustny: 26 – 30 sierpnia.
(dla tych zdających, którzy złożyli do dyrektora szkoły pisemne
oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu w terminie poprawkowym).
Dyrektor szkoły przekazuje zdającym w sesji poprawkowej informacje o
wynikach egzaminu oraz świadectwa dojrzałości.

