
KALENDARIUM DYREKTORA SZKOŁY  

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM  

EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 

Podstawa opracowania : 

1.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych. (Dz. U. nr 83, poz. 562 z późn. zmianami). 

2.    Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014. 

Termin Zadanie 
Podstawa 
prawna 

1 - 10.09.2013 
Udostępnienie uczniom  listy tematów do części ustnej egzaminu z języka 
polskiego i  języków mniejszości narodowych. Zapoznanie z zasadami 
wypełniania deklaracji maturalnych. 

§ 63. 
Procedury 

do 30.09.2013 
Zebranie od uczniów i absolwentów wstępnych deklaracji przystąpienia                     
do egzaminu maturalnego oraz dokumentów, będących podstawą dostosowań. 
Potwierdzenie odbioru deklaracji, sporządzenie kopii i przekazanie ich zdającym. 

§ 63.2 
Procedury 

do 30.09.2013 
Poinformowanie uczniów przedostatnich klas techników o zasadach zgłaszania 
tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. 

Procedury 

do 31.12.2013 
Zlecenie nauczycielom techników przygotowania jednej listy tematów do części 
ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka mniejszości narodowej 
na rok szkolny 2014/2015. 

§ 65.3 
§ 69.2 

do 07.02.2014 
Zebranie od uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia                    
do egzaminu maturalnego oraz dokumentów, będących podstawą dostosowań. 
Potwierdzenie odbioru deklaracji, sporządzenie kopii  i przekazanie ich zdającym. 

§ 63.2 

08.02.2014 
Jeśli uczeń lub absolwent złożył wyłącznie wstępną deklarację, a nie złożył 
deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną. 

§ 63.3 

do 15.02.2014 

Przesłanie Dyrektorowi OKE w formie elektronicznej i papierowej informacji     
oraz danych do egzaminu maturalnego (wersja papierowa potwierdzona 
podpisem zdającego). 

§ 63.8 
Procedury 

Przesłanie Dyrektorowi  OKE informacji o zdających wnioskujących                               
o skierowanie na egzamin do innych szkół. 

Procedury 

02.2014 
Uczestniczenie wraz z zastępcą w szkoleniu w zakresie organizacji egzaminu 
maturalnego organizowanym przez OKE. 

§ 64.4 

do 05.03.2014 
 Powołanie na podstawie pisemnego porozumienia z dyrektorem innej szkoły   
lub placówki członków zespołu egzaminacyjnego spoza szkoły.  

§ 68.10 
§ 81.5 

do 05.03.2014 
Powołanie zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i członków 
zespołu egzaminacyjnego. 

§ 64.2 

do 05.03.2014 
Powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych do przeprowadzenia 
części ustnej egzaminu maturalnego. 

§ 65.1.1 
§ 68. 

do 05.03.2014 
Opracowanie i ogłoszenie szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu 
maturalnego i przesłanie go niezwłocznie dyrektorowi OKE.                        
Ogłoszenie harmonogramu części pisemnej egzaminu maturalnego. 

§ 65.1.2 
Procedury 

do 05.03.2014 
Przekazanie zdającym treści komunikatu dyrektora CKE o materiałach i przyborach 
pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w czasie części pisemnej egzaminu 
maturalnego. 

§ 95. 

do 05.04.2014 
Powołanie zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu 
maturalnego i wyznaczenie przewodniczących tych zespołów. 

§ 65.1.4 
§ 81.1 

do 07.04.2014 
Odebranie od zdających bibliografii wykorzystanej do opracowania wybranego 
tematu z języka polskiego i języka mniejszości narodowej. 

§ 73.5 



04.2014 
Przeprowadzenie szkolenia zespołów nadzorujących z zakresu ich obowiązków 
i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej. 

Procedury 

najpóźniej 2 dni 
przed 

rozpoczęciem 
części ustnej 

egzaminu 
maturalnego 

Odbiór w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego i zabezpieczenie 
zbioru zestawów zadań egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej 
egzaminu z języków obcych nowożytnych. 

§ 65.2 
§ 71.1 

od 05.05.  
do 30.05.2014 

Przeprowadzenie egzaminów ustnych według szkolnego harmonogramu i nadzór 
nad ich przebiegiem. 

§ 73. - § 78. 

od 05.05.  
do 23.05.2014 

Odbiór w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego i zabezpieczenie 
przesyłek z arkuszami egzaminacyjnymi. 

§ 65.2 i 3 

od 05.05.  
do 23.05.2014 

Przeprowadzenie egzaminów pisemnych i nadzór nad ich przebiegiem. 
§ 64.1 

§ 82. - § 94. 

do 10.06.2014 
Przysłanie do OKE listy tematów do części ustnej egzaminu z języka polskiego                
i języków mniejszości narodowych – na wniosek dyrektora OKE. 

§ 70. 

 27.06.2014 Odbiór z OKE wyników egzaminów, świadectw dojrzałości i aneksów. § 98.6 

27.06.2014 Ogłoszenie wyników i wydanie absolwentom świadectw dojrzałości i aneksów. § 106. 

27.06.2014 
Przekazanie absolwentom informacji o uprawnieniach i zasadach zgłoszeń                   
do sesji poprawkowej oraz egzaminu w kolejnych latach. 

§ 103. 
§ 105. 

do 04.07.2014 
Odbiór pisemnych oświadczeń absolwentów o ponownym przystąpieniu                       
do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. 

§ 103.2 

do 07.07.2014 
Przekazanie do OKE informacji dotyczących zgłoszeń do egzaminu maturalnego 
w terminie poprawkowym. 

§ 103.3 

26.08.2014 Przeprowadzenie pisemnego egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. § 103.1 

od 25.08  
do 29.08.2014 

Przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. § 103.1 

12 września 
2014 

Odbiór świadectw dojrzałości po terminie poprawkowym. § 106.3 

 


