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WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA 

PRZYGOTOWANIA, ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA 

EGZAMINU MATURALNEGO 
W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 

W LUDOWIE POLSKIM 

 

Stosowane skróty: 
CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna 

OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

SZE – Szkolny Zespół Egzaminacyjny 

PZE – Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny 

ZN – Zespół Nadzorujący 

 

I. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI 

 

1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły odbiera od 

dystrybutora przesyłkę zawierającą pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi materiałami 

egzaminacyjnymi.  

2. Przewodniczący SZE lub upoważniony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego natychmiast po 

otrzymaniu przesyłki sprawdza i przelicza zgodnie z instrukcją, czy liczba i rodzaj pakietów odpowiada 

zapotrzebowaniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie, telefonicznie zawiadamia 

dystrybutora oraz zgłasza ten fakt do dyrektora OKE. Dyrektor OKE informuje przewodniczącego SZE 

lub upoważnionego przez niego członka zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu. 

3. Materiały egzaminacyjne przechowywane są w sejfie szkolnym. 

4.  W szczególnych przypadkach (np. choroba przewodniczącego SZE) dostęp do w/w materiałów ma 

również zastępca przewodniczącego SZE.  

5. Osoby mające dostęp do niejawnych materiałów egzaminacyjnych na każdym etapie egzaminu, zostaną 

przeszkolone przez  przewodniczącego SZE w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego SZE, nie 

później niż do końca kwietnia w zakresie: 

a) korzystania z niejawnych materiałów egzaminacyjnych, 

b) konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania wewnątrzszkolnej instrukcji     

postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym 

ujawnieniem, 

c) zadań i obowiązków członka SZE, 

d) sposobu wypełniania dokumentacji przebiegu egzaminu. 

6. Każdy członek SZE ma obowiązek podpisać oświadczenie o przestrzeganiu ustaleń w sprawie 

zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem przez członków SZE i 

inne osoby biorące udział w egzaminie maturalnym. 

7. Członkowie SZE są zobowiązani do nieujawniania treści zadań egzaminacyjnych przed zakończeniem 

egzaminu w danej sesji egzaminacyjnej. 

8. W sytuacjach szczególnych przewodniczący SZE powiadamia dyrektora OKE zgodnie z procedurami 

awaryjnymi opracowanymi przez OKE. 
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9. W sytuacjach szczególnych przewodniczący PZE i ZN kontaktuje się z przewodniczącym SZE za 

pośrednictwem nauczyciela dyżurnego. 

 

II. HARMONOGRAM ZADAŃ 

 

TERMIN WYDARZENIE 

wrzesień  dyrektor Komisji Centralnej ustala i ogłasza na stronie internetowej Komisji 

Centralnej harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego 

do dnia 30 września  Szkolenie dla uczniów klas maturalnych, przedstawienie procedur, terminów, 

możliwości dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu. 

do dnia 30 września  Szkolenie dla rodziców w sprawie zasad organizacji i przebiegu, struktury i 

formy egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym  (w czasie pierwszego 

zebrania z rodzicami) 

do dnia 30 września  Złożenie przez zdających dyrektorowi szkoły deklaracji wstępnej do egzaminu 

maturalnego w sesji wiosennej. W uzasadnionych przypadkach razem z 

deklaracją zdający składa udokumentowany wniosek o dostosowanie warunków 

i formy egzaminu wraz z: − opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej / 

odpowiedniej poradni − lub orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania, 

− lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, − lub zaświadczeniem 

lekarskim. 

Listopad - grudzień Próbne egzaminy maturalne  

7 lutego Ostateczny termin składania dyrektorowi szkoły przez zdających: 

• deklaracji maturalnych,  

• 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. 

nie później niż do dnia 

15 lutego  

Na podstawie złożonych deklaracji i oświadczeń przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego, sporządza informację obejmującą dane zawarte w 

deklaracjach i oświadczeniach i przesyła ją w formie elektronicznej dyrektorowi 

komisji okręgowej 

do 4 marca  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, powołuje zastępcę 

przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych 

w danej szkole oraz pozostałych członków zespołu egzaminacyjnego. 

nie później niż na 2 

miesiące przed 

terminem egzaminu 

maturalnego 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje przedmiotowe zespoły 

egzaminacyjne oraz opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram 

przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego i przesyła go 

niezwłocznie dyrektorowi komisji okręgowej; 

nie później niż na 

miesiąc przed terminem 

części pisemnej 

egzaminu maturalnego 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące 

przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego 

maj, zgodnie z 

harmonogramem 

ustalonym przez 

dyrektora CKE 

 

Egzamin maturalny w sesji wiosennej 

czerwiec, zgodnie z 

harmonogramem 

ustalonym przez 

dyrektora CKE 

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). Zdający lub jego 

rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin 

z danego przedmiotu składają do dyrektora macierzystej szkoły 

udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w 
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terminie dodatkowym. 

koniec czerwca, zgodnie 

z terminem ustalonym 

przez dyrektora CKE 

Dyrektor szkoły przekazuje zdającym informacje o wynikach egzaminu oraz 

świadectwa dojrzałości. 

7 dni od daty ogłoszenia 

wyników egzaminu 

maturalnego  

Maturzyści, spełniający warunki przystąpienia do egzaminu poprawkowego, 

przekazują dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o przystąpieniu do 

egzaminu w terminie sierpniowym. 

nie później niż do 15 

lipca  

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła w formie elektronicznej do 

dyrektora komisji okręgowej informację o przystąpieniu do egzaminu w 

terminie sierpniowym. 

koniec sierpnia zgodnie 

z terminem ustalonym 

przez dyrektora CKE  

 

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej (dla tych zdających, którzy złożyli do 

dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu w terminie 

poprawkowym). 

I połowa września 

zgodnie z terminem 

ustalonym przez 

dyrektora CKE 

 

Dyrektor szkoły przekazuje zdającym informacje o wynikach egzaminu 

maturalnego poprawkowego 

 

III. ZASADY OBIEGU INFORMACJI 

 

1. Wszystkie materiały i informacje związane z egzaminem maturalnym, z wyjątkiem materiałów 

egzaminacyjnych, gromadzi przewodniczący SZE. Kserokopie tych materiałów przekazuje on 

wychowawcom klas, którzy zapoznają z nimi uczniów i rodziców oraz do biblioteki szkolnej i pokoju 

nauczycielskiego. Informacje te zamieszczane są również na tablicy ogłoszeń. 

2. Nauczyciele z ww. informacjami zostają zapoznani przez dyrektora szkoły na posiedzeniu rady 

pedagogicznej i zebraniu SZE. 

3. Potwierdzenia zapoznania uczniów, rodziców i nauczycieli z informacjami dotyczącymi egzaminu 

maturalnego znajdują się w dokumentacji szkoły.  

4. Przewodniczący SZE sporządza szczegółowy harmonogram działań związanych z organizacją i 

przebiegiem egzaminu maturalnego, opracowany na podstawie komunikatu dyrektora OKE i udostępnia 

go stronom zainteresowanym nie później niż do 15 października.  

5. W szkole organizuje się próbne egzaminy maturalne. 

6. Uczniowie, rodzice i nauczyciele są informowani o wykazie olimpiad przedmiotowych zwalniających z 

egzaminu maturalnego w danej sesji egzaminacyjnej. 

Przewodniczący SZE informuje uczniów o prawie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych do 

zwolnienia z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. 

Przewodniczący SZE dostarcza zgodnie ze wskazaniem dyrektora OKE dokumentację części pisemnej 

egzaminu maturalnego, w tym potwierdzone kopie zaświadczeń laureatów i finalistów olimpiad 

przedmiotowych. 

7. Przewodniczący SZE odpowiada za zorganizowanie i przebieg egzaminu maturalnego w szkole, w tym 

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów z 
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zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, chorych i 

niesprawnych czasowo.  

Przewodniczący SZE informuje uczniów o prawie przystąpienia do egzaminu maturalnego w warunkach 

i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie 

opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej;  

– przyjmuje od uczniów, ubiegających się o dostosowanie warunków i formy egzaminu do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, wniosek wraz z opinią 

/orzeczeniem poradni psychologiczno–pedagogicznej lub zaświadczeniem lekarskim o stanie 

zdrowia, 

– wniosek, o którym mowa należy złożyć w terminie do 7 lutego roku szkolnego, w którym 

odbywa się egzamin maturalny, z wyjątkiem wypadków losowych, 

– przewodniczący SZE stwierdza uprawnienia zdającego do korzystania z określonych 

dostosowań na podstawie przedstawionych dokumentów: opinii /orzeczenia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenia lekarskiego i odpowiada za ich 

zrealizowanie w czasie egzaminu lub składa wniosek do OKE o wyrażenie zgody na 

przeprowadzenie egzaminu w domu zdającego. 

8. Przewodniczący SZE przyjmuje zgłoszone na piśmie przez uczniów zmiany w deklaracji w  okresie do 7 

lutego roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin maturalny. Zmiany wpisywane są w deklaracji 

maturalnej kolorem czerwonym i potwierdzone własnoręcznym podpisem zdającego. 

9. Przewodniczący SZE sprawdza poprawność wypełnionych deklaracji i przekłada na wersję 

elektroniczną, a następnie przekazuje do OKE w terminie i trybie określonym przez OKE, nie później 

niż do 15 lutego, w którym odbywa się egzamin maturalny, przyjęte od uczniów/absolwentów deklaracje 

zgłoszenia do egzaminu maturalnego, w tym dane zawarte w oświadczeniu o wyrażeniu lub 

niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także informacje o dostosowaniach 

wynikających z przedłożonych opinii/orzeczeń/zaświadczeń. 

10. Uczniowie, słuchacze, absolwenci szkoły są zobowiązani do weryfikacji poprawności danych na listach 

zdających w wyznaczonym terminie weryfikacji. Wychowawcy i opiekunowie klas są zobowiązani 

poinformować uczniów i słuchaczy o obowiązku weryfikacji danych. Dla absolwentów informacje o 

weryfikacji danych umieszcza się na tablicy ogłoszeń. 

11. Przewodniczący SZE na podstawie informacji zebranych od uczniów/ słuchaczy/ absolwentów 

weryfikuje dane zdających przekazane zwrotnie z bazy OKE. Przekazuje skorygowane dane do OKE w 

ustalonym terminie i trybie. 

12. Przewodniczący SZE informuje absolwentów, którzy nie przystępują do egzaminu bezpośrednio po 

ukończeniu szkoły o miejscu i terminie składania deklaracji do następnej sesji egzaminacyjnej. 

Przewodniczący informuje absolwentów o terminie składania wniosków o termin dodatkowy egzaminu 

maturalnego. 
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13. Przewodniczący SZE w dniu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego informuje o miejscu i terminie 

składania deklaracji do kolejnej sesji egzaminacyjnej zdających, którzy: 

a) nie zdali egzaminu, 

b) chcą ponownie przystąpić do egzaminu w celu podwyższenia jego wyniku, 

c) chcą przystąpić do egzaminu z przedmiotów dodatkowych. 

14. Przewodniczący SZE informuje absolwentów o terminie składania oświadczeń o przystąpieniu do 

egzaminu poprawkowego. 

 

IV. PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 

1. Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego zostanie ogłoszony przez przewodniczącego SZE 

dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu. 

2. Zdający są zobowiązani przybyć na egzamin 30 minut przed czasem wyznaczonym przez 

przewodniczącego SZE, by w przypadku niezgłoszenia się na egzamin ustny zdającego, który 

wg harmonogramu miał zdawać wcześniej lub wcześniejszego zakończenia egzaminu przez 

poprzednich zdających (czas trwania egzaminu określany jest w procedurach wyrażeniem 

„około”) zdający mógł przystąpić do egzaminu wcześniej.  

3. Zdający, po okazaniu dowodu tożsamości (i świadectwa ukończenia szkoły w przypadku zdających 

skierowanych na egzamin), wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście. 

4. Egzaminatorami oraz członkami PZE będą nauczyciele zatrudnieni w CKZiU w Ludowie Polskim i 

nauczyciele innych szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych powiatu strzelińskiego oraz 

specjalista z zakresu danej niepełnosprawności (tylko w przypadku dostosowania warunków i form 

przeprowadzania egzaminu maturalnego).  

5. Przewodniczący SZE przeszkoli oraz zapozna z zakresem obowiązków przewodniczących PZE oraz 

jego członków. 

6. Przewodniczący ZSE udostępnia do wglądu nauczycielom wchodzącym w skład PZE, przestrzegając 

zasad ochrony niejawnych materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem: 

a. zestawy zadań do części ustnej egzaminu z języków obcych – dzień przed rozpoczęciem 

egzaminu, 

b. zadania egzaminacyjne z języka polskiego – 1,5 godziny przed egzaminem. 

7. Członkowie PZE z języka polskiego mają obowiązek zgłosić się na egzamin co najmniej 1,5 godziny 

przed rozpoczęciem egzaminu danego dnia. Członkowie PZE z języków obcych – co najmniej 15 

minut przed rozpoczęciem egzaminu danego dnia. 

8. Przewodniczący SZE przekazuje przewodniczącemu PZE listę zdających w danym dniu, druki 

protokołów części ustnej egzaminu oraz zestawy zadań.  
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9.  Po zakończeniu egzaminu w danym dniu przewodniczący PZE przekazują przewodniczącemu SZE 

wypełnioną dokumentację egzaminacyjną i uporządkowane zestawy egzaminacyjne i materiały dla 

nauczycieli. 

10. Dane do Hermesa przewodniczący SZE wprowadza etapami, dopisując kolejne wyniki egzaminów 

ustnych. Po wpisaniu wszystkich wyników sprawdza prawidłowość danych i całość drukuje. 

11. Wypełnione listy, podpisane i opieczętowane imienną pieczęcią dyrektora (przewodniczącego SZE) 

przekazuje się do OKE po zakończeniu w szkole części ustnej z wszystkich egzaminów, wraz z 

protokołem zbiorczym części ustnej egzaminu. 

12. Wyniki egzaminu zostają odnotowane w protokole zbiorczym egzaminu maturalnego. Protokół 

wypełnia i podpisuje przewodniczący SZE. 

13. Po zakończeniu wszystkich egzaminów, w tym egzaminów poprawkowych, przewodniczący SZE w 

obecności zastępcy niszczy materiały egzaminacyjne i sporządza protokół zniszczenia materiałów. 

14. Po egzaminie zdający może, na pisemny wniosek skierowany do przewodniczącego SZE w terminie 

do dwóch dni od dnia egzaminu, mieć wgląd do dokumentacji egzaminacyjnej dotyczącej jego 

egzaminu. Wgląd odbywa się w obecności przewodniczącego SZE.  

 

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego 

1. Część ustna egzaminu z języka polskiego przebiega w następujący sposób: 

 
Egzamin przeprowadzany z wykorzystaniem zadań w formie wydruków 

Przed 

egzaminem 

Przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego pobiera od przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego wydrukowane zadania egzaminacyjne. Jeżeli dyrektor szkoły zdecydował o 

możliwości udostępniania zdającym zadań również w wersji elektronicznej, przewodniczący 

przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu sprawdza, czy każdy komputer 

jest uruchomiony, czy w komputerze znajduje się folder/foldery z zadaniami przeznaczonymi na dany 

dzień (hasła do otwarcia plików będą wydrukowane na każdej stronie z zadaniami). 

Czynności 

wstępne 

Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość (a w przypadku zdających skierowanych na 

egzamin przez dyrektora OKE również świadectwa ukończenia szkoły), wchodzi do sali egzaminacyjnej 

w ustalonej kolejności.  

Losowanie 

zadania 

Zdający losuje jedno zadanie spośród zadań wyłożonych na stole. Informację o wylosowanym numerze 

zadania przekazuje członkom przedmiotowego zespołu. 

Do szesnastej osoby wyłącznie wykorzystanie zadania/bilety zespół przedmiotowy odkłada, nie 

włączając ich do puli zadań. Siedemnasta osoba i kolejne losują zadanie/bilet ponownie z całej puli zadań 

przeznaczonej na dany dzień. 

Przebieg 

egzaminu 

Zdający przygotowuje się do egzaminu. Po 15 minutach (lub po czasie faktycznie wykorzystanym przez 

zdającego, ale nie przekraczającym 15 minut) wchodzi druga osoba, która losuje zadanie i przygotowuje 

się do odpowiedzi. W trakcie przygotowywania się drugiej osoby, pierwsza osoba zdaje egzamin pod 

zespołem przedmiotowym.  
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Zdający nie może robić notatek na wydruku zadania. Notatki zapisuje wyłącznie na kartkach z pieczątką 

szkoły. 

Po zakończeniu przygotowania do wypowiedzi, zdający przechodzi z wydrukiem zadania do 

wyznaczonego stolika. 

- Egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z wypowiedzi monologowej oraz rozmowy z zespołem 

przedmiotowym. 

- Wypowiedź monologowa zdającego: 

 trwa ok. 10 minut (zdający może wygłosić swoją wypowiedź w czasie krótszym niż 10 minut; 

czas zdawania egzaminu nie może być jedynym i wiążącym kryterium negatywnej oceny) 

 nie może być przerywana przez zespół przedmiotowy (z wyjątkiem sytuacji, kiedy upłynął czas 

na nią przeznaczony). 

- Rozmowa z zespołem przedmiotowym: 

 trwa ok. 5 minut 

 może jedynie dotyczyć treści związanych z problemem określonym w zadaniu, tekstem 

literackim dołączonym do zadania oraz zagadnieniami, które zdający poruszył w wypowiedzi. 

- W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy. 

 

 

2. Pobranie i przygotowanie materiałów egzaminacyjnych:   

2.1 W dniu wyznaczonym przez przewodniczącego CKE (początek maja) dyrektor szkoły  otrzymuje wraz z 

przesyłką zawierającą materiały egzaminacyjne do części pisemnej egzaminu maturalnego płytę (2 egzemplarze) z 

zadaniami do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. Na wypadek problemów z płytami 

wszystkie materiały można pobrać z serwisu OKE dedykowanego dyrektorom szkół. Po otrzymaniu/pobraniu 

materiałów dyrektor szkoły sprawdza, czy foldery zawierają wszystkie materiały na każdy dzień. Na tym etapie 

nie ma dostępu do treści zadań – pliki są zabezpieczone hasłem. 

2.2 Dzień przed egzaminem lub w dniu egzaminu, jeżeli dyrektor zdecyduje o możliwości dostępu do zadań również 

w wersji elektronicznej, osoba upoważniona przez dyrektora szkoły przygotowuje komputery do przeprowadzenia 

egzaminu. 

2.3 Dzień przed egzaminem (lub w piątek poprzedzający poniedziałek wyznaczony jako dzień przeprowadzenia 

egzaminu) dyrektor szkoły pobiera z serwisu OKE dedykowanego dyrektorom szkół plik z hasłami do zadań na 

następny dzień. Odkodowuje pliki i drukuje zadania w liczbie niezbędnej do przeprowadzenia egzaminu przez 

wszystkie zespoły przedmiotowe. 

 

Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego 

a. W sali przebywa jeden zdający.  

b. Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z 

rozmowy wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas 

przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań.  

c.  Zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu.  

d.  Egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu 

kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami; po rozmowie wstępnej egzaminujący 

przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu.  



 8 

e.  Po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 3.: zadanie pierwsze 

polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w 

poleceniu role; w zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym 

zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego; w zadaniu trzecim 

zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania 

postawione przez egzaminującego.  

f.  Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie 

egzaminacyjnym; nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub 

opuszczone.  

g.  W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.  

2. Podczas trwania egzaminu członkowie komisji egzaminacyjnej nie wymieniają uwag. 

3. Przewodniczący PZE wypełnia protokół indywidualny egzaminu ( w wyjątkowych przypadkach, gdy 

przewodniczący jest osobą egzaminującą, może wyznaczyć osobę, która  wypełnia protokół).  

4. Członkowie PZE indywidualnie oceniają każdego zdającego zgodnie z obowiązującymi kryteriami 

oceniania. W przypadku niemożności ustalenia wyniku przez członków PZE, wynik ustala 

przewodniczący PZE, który jest zobowiązany uwzględnić wyniki wszystkich członków PZE. Wynik 

ustalony przez zespół jest ostateczny. 

5. Zdający zostaje oceniony bezpośrednio po egzaminie.  

6. Wynik egzaminu zostaje odnotowany w indywidualnym protokole egzaminu. Protokół wypełnia 

przewodniczący PZE. Pod protokołem podpisują się członkowie komisji i obserwatorzy/eksperci.  

7. Wyniki egzaminu zostają ogłoszone w dniu przeprowadzenia egzaminu o godzinie podanej w 

szczegółowym harmonogramie egzaminów ustnych. Zdający informowani są indywidualnie o wynikach 

egzaminu.  

8. W przypadku nieobecności zdającego podczas ogłaszania wyników, informacji o uzyskanej przez 

zdającego liczbie punktów udziela mu przewodniczący SZE. 

9. Po przeprowadzonym egzaminie przewodniczący PZE przekazuje osobiście przewodniczącemu SZE: 

– z języka obcego nowożytnego - pakiet materiałów z liczbą zadań o 5 większą od liczby 

zdających przed tym zespołem egzaminacyjnym z w danym dniu, 

– listę zdających, 

– protokoły egzaminu maturalnego. 

10. W sytuacjach szczególnych przewodniczący ZN kontaktuje się z przewodniczącym SZE za 

pośrednictwem wyznaczonego  nauczyciela dyżurującego pod salą, w której odbywa się egzamin. 

 

V. PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 

1. Przewodniczący SZE przeszkoli i zapozna z zakresem obowiązków przewodniczącego oraz członków ZN. 

2. Zdający wchodzą na salę egzaminacyjną wg listy czytanej przez przewodniczącego ZN, ok. 0,5 godziny przed 

rozpoczęciem egzaminu ogłoszoną w komunikacie dyrektora CKE. Członek ZN wyznaczony przez 
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przewodniczącego ZN sprawdza tożsamość osób wchodzących na egzamin (każdy zdający musi mieć przy 

sobie dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem) i wręcza każdemu zdającemu imienne kaski kodowe. Zdający 

nie mogą wnieść na salę materiałów i pomocy nie wymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE 

ani urządzeń telekomunikacyjnych. Zdający nie mogą wnieść na salę również przedmiotów typu: torebki, 

maskotki, napoje, żywność itp. 

3. Na sali stoliki rozmieszczone są w odległościach umożliwiających samodzielną pracę (za rozmieszczenie 

stolików, tablicy do zapisania godziny rozpoczęcie i zakończenia egzaminu i umieszczenie w widocznym 

miejscu zegara odpowiada przewodniczący ZN). Członkowie ZN rozmieszczeni są w różnych punktach sali tak, 

aby zapewnić właściwy nadzór nad zdającymi; ustalenie i określenie obszarów nadzorowanych przez 

poszczególnych członków ZN należy do obowiązków przewodniczącego ZN. Dotyczy to sal egzaminacyjnych, 

w których jest więcej niż 3 zdających. Przewodniczący ZN rozrysowuje plan sali egzaminacyjnej, gdzie każdy 

członek ZN ma przyporządkowane stoliki zdających , za które odpowiada. 

4. Losowanie miejsc przez zdających następuje przed rozpoczęciem egzaminu.  

5. Po zajęciu miejsc przez zdających przewodniczący ZN wraz z przedstawicielem zdających idzie po odbiór 

materiałów egzaminacyjnych do przewodniczącego SZE. 

6. Przewodniczący i członkowie ZN rozdają arkusze egzaminacyjne. Przewodniczący ZN przypomina czynności 

organizacyjne zdającym (obowiązek sprawdzenia kompletności arkuszy egzaminacyjnych, sposób kodowania 

prac, zasady oddawania prac po zakończonym egzaminie). Następnie zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i 

zakończenia egzaminu.  

7. Każdy członek ZN odpowiada za samodzielność pracy zdających, poprawność i kompletność zakodowanych 

arkuszy zdających zajmujących miejsca w przydzielonej mu przestrzeni sali egzaminacyjnej. 

8. Podczas egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali. Przewodniczący ZN może zezwolić zdającemu, w 

szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość 

kontaktowania się zdającego z innymi osobami. Zdający jest  wtedy pod opieką nauczyciela dyżurującego. 

Zdający sygnalizuje taką potrzebę poprzez podniesienie ręki. Zdający pozostawia zamknięty arkusz na stoliku, a 

czas nieobecności jest odnotowany w protokole przebiegu egzaminu. 

9. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem odkłada arkusz na brzeg stolika i zgłasza to przewodniczącemu przez 

podniesienie ręki. Odpowiedzialny za dany obszar sali egzaminacyjnej członek ZN lub przewodniczący ZN (w 

sali gdzie jest nie więcej niż 3 zdających) odbiera pracę, sprawdza poprawność kodowania, umieszczenia 

naklejek z kodem i numerem PESEL (w przypadku jego braku – serii i numeru paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość na arkuszach  i kartach odpowiedzi). Przewodniczący ZN zezwala zdającemu na 

opuszczenie sali.  

10. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań danej części egzaminu, zdający odkładają arkusze 

egzaminacyjne na brzeg stolika, oczekując na odbiór prac przez członków ZN i sprawdzenie przez nich 

poprawności kodowania prac.  

11. Pakowanie prac zdających w bezpieczne koperty odbywa się w sali egzaminacyjnej, bezpośrednio po 

zakończonym egzaminie. Prace maturalne pakuje przewodniczący ZN w obecności członków ZN i 

zdających lub ich przedstawicieli (co najmniej dwóch). 
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12. Przewodniczący ZN przekazuje nie zwłocznie wszystkie materiały egzaminacyjne z danej części 

egzaminu przewodniczącemu SZE. 

13. Za przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do odtwarzania płyt na egzaminie z języka obcego 

nowożytnego odpowiada przewodniczący ZN. W przypadku konieczności wymiany sprzętu 

przewodniczący ZN wymienia go za pośrednictwem nauczyciela dyżurującego przed daną salą. W 

razie potrzeby odbiera również od nauczyciela dyżurującego słuchawki.   

14. Zasady udostępniania pomocy przewidzianych przez dyrektora CKE do wykorzystania na 

poszczególnych egzaminach w części pisemnej: 

a. język polski: słownik poprawnej polszczyzny i słownik ortograficzny będą przygotowane na 

stolikach w wyznaczonym miejscu sali egzaminacyjnej (liczba słowników dostosowana do ilości 

zdających, każdy słownik na oddzielnym stoliku), zdający zgłasza chęć skorzystania ze słownika 

przez podniesienie ręki. Zgodę wyrażą przewodniczący ZN. 

b.matematyka: tablice matematyczne przygotowane dla każdego zdającego (umieszczone na każdym 

stoliku). Pozostałe przyrządy wskazane przez dyrektora CKE zdający przygotowuje samodzielnie. 

c. chemia, biologia, geografia, fizyka, historia: przyrządy wskazane przez dyrektora CKE zdający 

przygotowuje samodzielnie. 

15. Zdający egzamin maturalny z informatyki może w przeddzień egzaminu w godz. 9.00 – 12.00 

sprawdzić działanie komputera i oprogramowania, na którym będzie zdawał egzamin. Sprawdzenie to 

powinno się odbyć w ciągu jednej godziny w obecności opiekuna pracowni i członka ZN, co zdający 

potwierdzi w pisemnym oświadczeniu. 

16. W sytuacjach szczególnych przewodniczący ZN kontaktuje się z przewodniczącym SZE za 

pośrednictwem wyznaczonego  nauczyciela dyżurującego pod salą, w której odbywa się egzamin. 

17. Pozyskanie nauczycieli do zespołów nadzorujących odbywa się poprzez porozumienie (uzgodnienie) 

między przewodniczącymi SZE szkół ponadgimnazjalnych powiatu strzelińskiego.  

 

VI. KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW 

 

1. Wyniki części ustnej egzaminu będą ogłaszane indywidualnie dla każdego zdającego w dniu 

egzaminu; dla osób zdających przed przerwą – w czasie tej przerwy, a dla osób zdających po przerwie 

– po zakończeniu egzaminu w danym dniu. 

2. Świadectwa, aneksy, i informacje będą wydawane indywidualnie przez przewodniczącego SZE lub 

jego zastępcę za potwierdzeniem odbioru. 

3. Nieodebrane dokumenty przechowywane są w sejfie; dostęp do nich ma przewodniczący SZE i jego 

zastępca. 
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4. W przypadku, gdy zdający nie może sam odebrać świadectwa, aneksu i informacji, składa osobiście w 

sekretariacie szkoły upoważnienie do odbioru w/w dokumentów przez osobę wskazaną w 

upoważnieniu (imię i nazwisko oraz seria i numer dowodu stwierdzającego tożsamość ze zdjęciem). 

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego 

jest dokumentem podrzędnym wobec Informacji o sposobie organizacji i 

przeprowadzania egzaminu maturalnego publikowanej przez CKE na dany rok 

szkolny.
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 TERMINARZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z EGZAMINEM MATURALNYM 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

TERMIN CZYNNOŚĆ DOTYCZY UWAGI 

do 1 września 2017r.  Ogłoszenie harmonogramu części 

pisemnej egzaminu 

CKE Strona internetowa 

WWW.cke.edu.pl 

do 30 września 2017r. Złożenie wstępnych deklaracji 

wyboru przedmiotów 

egzaminacyjnych wraz z 

dokumentami uprawniającymi do 

dostosowania warunków i form 

egzaminu 

Uczniowie / słuchacze / 

absolwenci 

Obowiązujący wzór 

deklaracji na stronie 

internetowej OKE 

listopad 2017r.  

  

Przeprowadzenie próbnych egzaminów 

maturalnych 

Uczniowie / słuchacze, 

nauczyciele przedmiotów 

maturalnych 

 

do 29 grudnia 2017r. Ustalenie zamówienia szkoły na 

arkusze dla uczniów z 

niepełnosprawnością ruchową 

wynikającą z mózgowego porażenia 

dziecięcego. 

Dyrektor szkoły  

do 31 grudnia 2017r. Przyjęcie od absolwenta uzasadnionego 

wniosku o przystąpienie do egzaminu 

w innej szkole 

Uczniowie / słuchacze / 

absolwenci 

Dyrektor szkoły 

 

do 7 lutego 2018r. Zebranie ostatecznych deklaracji 

wyboru przedmiotów 

egzaminacyjnych i dokumentacji 

dotyczącej egzaminu maturalnego 

Uczniowie  Wzór wniosku w 

Procedurach 

organizowania i 

przeprowadzania 

egzaminu 

maturalnego 

Do 10 lutego 2018r. Ustalenie sposobu dostosowania 

warunków i form egzaminu oraz 

poinformowanie ich o nich na piśmie 

Dyrektor szkoły   

Do 14 lutego 2018r. Przyjęcie oświadczeń od uczniów  / 

absolwentów o skorzystaniu lub nie z 

przyznanych dostosowań 

Uczniowie / słuchacze / 

absolwenci 

Dyrektor szkoły 

 

do 15 lutego 2018r.  

 

Przekazanie do OKE deklaracji wyboru 

przedmiotów przez absolwentów na 

podstawie zebranych deklaracji 

Przewodniczący SZE Aplikacja Hermes 

do 4 marca 2018r. 

 

Powołanie Szkolnego Zespołu 

Egzaminacyjnego oraz zastępcy 

przewodniczącego SZE 

Dyrektor szkoły  

do 4 marca 2018r. 

 

Ogłoszenie harmonogramu części 

ustnej egzaminu  

Przewodniczący SZE Harmonogram dla 

OKE na formularzu 

elektronicznym 

www.oke.wroc.pl 

do 4 kwietnia 2018r. 

 

Powołanie Zespołów Nadzorujących 

  

Przewodniczący SZE  
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do 4 kwietnia 2018r. 

 

DLA ABSOLWENTÓW (stara 

formuła):  

złożenie bibliografii na egzamin 

ustny z j. polskiego  

  

do 20 kwietnia 2018r. Złożenie zaświadczenia o uzyskaniu 

tytułu laureata lub finalisty olimpiady. 

Laureaci i finaliści 

olimpiad 

 

do 30 kwietnia 2017r. 

 

Przeszkolenie i przydział zadań dla 

członków SZE 

Przewodniczący PZE  

do 24 kwietnia 2017r. 

 

Przeprowadzenie szkolenia dla uczniów 

klas maturalnych z zakresu procedur 

egzaminacyjnych 

Przewodniczący SZE  

Do 28 kwietnia 2018r. Przyjęcie zestawów egzaminacyjnych 

do części ustnej egzaminu z języków 

obcych nowożytnych  

Przewodniczący SZE  

  

 

w dniu ustnego 

egzaminu 

Ogłoszenie wyników egzaminu ustnego  Przewodniczący SZE  

4 – 25 maja 2018r. Egzamin maturalny Przedmiotowe Zespoły 

Egzaminacyjne/Zespoły 

Nadzorujące/ Zdający 

 

3 lipca 2018r. Ogłoszenie wyników części pisemnej. 

Informacja o miejscu i terminie 

składania wniosków o przystąpieniu 

do egzaminu poprawkowego  

Przewodniczący SZE  

4 - 20 czerwca 2018r. Egzamin maturalny w terminie 

dodatkowym dla absolwentów, którzy z 

przyczyn losowych nie wzięli udziału w 

egzaminie zgodnie z harmonogramem 

Przewodniczący SZE 

Dyrektor OKE  

 

do 10 lipca 2018r. Odbiór pisemnych oświadczeń 

absolwentów o przystąpieniu do 

egzaminu poprawkowego 

Przewodniczący SZE  

do 13 lipca 2018r. Przesłanie do OKE informacji o 

przystępujących do egzaminu 

poprawkowego 

Dyrektor szkoły  

21 sierpnia 2018r. Pisemne egzaminy poprawkowe Dyrektor OKE  

21-22 sierpnia 2018r. Ustne egzaminy poprawkowe Dyrektor OKE  

11 września 2018r. Wyniki sesji poprawkowej  Dyrektor OKE 

Dyrektor szkoły 

 

 


