
Terminarz 
  

Zadania realizowane 

w roku szkolnym, w którym odbywa się egzamin maturalny  

  

Data  Zadanie  

   

do 28 września 2018 r. 
Przewodniczący ZE przekazuje informacje rodzicom uczniów o zasadach, 

organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu.  

   

do 15 września 2018 r. 
Przewodniczący ZE umieszcza na stronie internetowej szkoły druki wstępnych 

deklaracji wraz z informacją o sposobie ich wypełniania.  

   

do 01 października 2018 r.  
Zdający przekazują przewodniczącemu ZE (za pośrednictwem wychowawcy 

klasy) wypełnione wstępne deklaracje maturalne.  

    

do 07 lutego 2019 r. 

Uprawnieni zdający przekazują przewodniczącemu ZE (za pośrednictwem 

wychowawcy klasy) wypełnione wnioski o dostosowanie warunków i formy 

egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, 

dołączając orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.  

   

do 11 lutego 2019 r. 

Przewodniczący ZE stwierdza uprawnienie zdającego do korzystania z 

określonych dostosowań lub składa wniosek do OKE o wyrażenie zgody na 

przeprowadzenie egzaminu w domu zdającego.  

   

termin OKE  

 

Próbny egzamin maturalny.  

  

   

do 5 stycznia 2019 r. 

  

Przewodniczący ZE zapoznaje uczniów i nauczycieli z harmonogramem 

przeprowadzenia części pisemnej egzaminu na podstawie informacji CKE.  

    

 

do 7 lutego 2019 r. 
Termin złożenia przez zdających ostatecznych deklaracji maturalnych oraz 

udokumentowanych wniosków o dostosowanie warunków i formy egzaminu.  

 

do 6 marca 2019 r. 

- Przewodniczący ZE powołuje swojego zastępcę i szkolny zespół 
egzaminacyjny (ZE).  

- Przewodniczący ZE powołuje przedmiotowe zespoły egzaminacyjne  

(PZE)  i ustala harmonogram części ustnej egzaminu.  

- Ogłoszenie  szkolnego  harmonogramu  ustnych 

 egzaminów maturalnych.  



   

do 6 kwietnia 2019 r. 

 

1)  Przewodniczący ZE powołuje zespoły nadzorujące (ZN).  

  

 

     

   

do 30  kwietnia 2019 r. 

   Przewodniczący ZE szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu 

członków ZE  swojej szkoły oraz nauczycieli delegowanych do ZE w innych 

szkołach.   

   Nauczycieli spoza szkoły zapoznaje z wewnątrzszkolną instrukcją 
przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego.   

   Przewodniczący ZE odbiera od członków ZE oświadczenia o 

przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów 

egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.  

       

do 22 kwietnia 2019 r. 

   - Przewodniczący ZE przekazuje uczniom treść komunikatu dyrektora CKE 

dotyczącego pomocy, z jakich mogą korzystać zdający w części pisemnej 

egzaminu.  

  

  

 

 do 23 kwietnia 2019 r. 

   Zdający przekazują przewodniczącemu ZE zaświadczenia o uzyskaniu tytułu 

laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej stwierdzające ich uprawnienia 

do zwolnienia z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.  

  

  

 

 

od 6 do 25 maja 2019 r. 

 

Sesja egzaminacyjna 

 

  

  

 

4 lipca  2019 r. 
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i wydanie absolwentom 

świadectw dojrzałości i aneksów.  

   

7 dni od ogłoszenia wyników  Zdający przekazują przewodniczącemu ZE pisemne oświadczenia o 

przystąpieniu do egzaminu poprawkowego.  

  


