TERMINARZ MATURZYSTY NA ROK SZKOLNY 2018/2019
w Zespole Szkół nr 1
L.p.
1.

2.
3.

Termin
wykonania
1 września ’18

Czynności do wykonania

Dyrektor CKE ogłasza harmonogram egzaminów
maturalnych oraz komunikat o sposobie
dostosowania warunków i formy przeprowadzenia
egzaminu maturalnego
30 września ’18 Złożenie wstępnej deklaracji przystąpienia
do egzaminu maturalnego

Odpowiedzialny
dyrektor CKE,
na stronie internetowej
CKE
z-ca PSZE
wychowawcy klas

do 7 lutego ’19 Złożenie wniosków o dostosowanie
PSZE (dyrektor
warunków zdawania egzaminu maturalnego na
szkoły)
podstawie ważnych orzeczeń, opinii poradni lub
z-ca PSZE
zaświadczeń lekarskich
pedagog szkolny
4. 20-22 listopada Próbne pisemne egzaminy maturalne
PSZE
2018
z-ca PSZE
5. do 7 lutego ‘19 Ostateczny termin zmian w deklaracjach
z-ca PSZE
maturalnych
6. do 7 marca ‘19 Ogłoszenie wstępnego harmonogramu części ustnej
PSZE
egzaminu
7. do 7 marca ‘19 Dyrektor CKE ogłasza informację o pomocach,
CKE
z których mogą korzystać zdający w części
pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych
przedmiotów
8. 4 tygodnie
Złożenie bibliografii wraz z planem prezentacji
z-ca PSZE,
przed terminem z j. polskiego oraz informacji o sprzęcie
rozpoczęcia
koniecznym do przedstawienia prezentacji
sesji egzam.,
(nie dotyczy tegorocznych absolwentów)
czyli do 6
kwietnia ‘19
9. ostatni tydzień Ogłoszenie szczegółowego harmonogramu części
z-ca PSZE
zajęć dydakt.
ustnej egzaminu
dla klas
26 kwietnia 2019 – zakończenie roku szkolnego
maturalnych
w klasach maturalnych
10. 6 maja ’19
Początek egzaminów maturalnych - zgodnie z
PSZE
harmonogramem ogłoszonym przez CKE (pisemne)
z-ca PSZE
oraz ze szkolnym harmonogramem (ustne)
Zespoły Nadzorujące,
Przedmiotowe
Zespoły
Egzaminacyjne
11. 3-19 czerwca
Egzamin maturalny w terminie dodatkowym, dla
CKE, OKE
‘19
absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE
12. 4 lipca ‘19
Wydanie świadectw dojrzałości dla uczniów
CKE, OKE
zdających egzamin maturalny
Dyrektor szkoły
13. do 11 lipca ‘19 Złożenie do dyrektora szkoły pisemnego
Dyrektor szkoły
oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu
poprawkowego
14.
Ustny egzamin poprawkowy
Z-ca PSZE
Przedmiotowe
20 sierpnia‘19
Zespoły
Egzaminacyjne
Pisemny egzamin poprawkowy
CKE, OKE
15. 11 września ‘19 Wydanie świadectw dojrzałości dla uczniów
CKE, OKE
zdających poprawkowy egzamin maturalny
Dyrektor szkoły

