
Terminarz maturalny 2017/2018  

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W CHEŁMŻY  
  

Termin  ZADANIE  

 Składanie wstępnej pisemnej deklaracji maturalnej wraz z dokumentami uprawniającymi do 

dostosowania warunków i formy zdawania egzaminu przewodniczącemu SZE (za pośrednictwem 

wychowawcy klasy).  

Zapoznanie uczniów, którzy  zamierzają  przystąpić  do  egzaminu  maturalnego  z informacją 

o egzaminie maturalnym oraz z komunikatami dyrektora CKE, w tym w szczególności  z 

komunikatem w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego  w 2018r. i 

komunikatem o dostosowaniach.  

   

do 29 grudnia 2017  Ustalenie w uzgodnieniu z OKE zamówienia szkoły na arkusze egzaminacyjne dla uczniów lub 

absolwentów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym 

(oraz innych form arkuszy tzw. pozasystemowych).  

do 31 grudnia 2017  Przyjęcie od absolwenta uzasadnionego wniosku o przystąpienie do egzaminu maturalnego w 
innej szkole, niż szkoła, którą ukończył wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu 

maturalnego.  
  

 Termin składania ostatecznych deklaracji oraz brakującej dokumentacji uprawniającej do 

dostosowania warunków  i form egzaminu maturalnego.  

Ustalenie sposobów dostosowania warunków i form egzaminu dla uczniów i absolwentów 

uprawnionych do dostosowań oraz poinformowanie ich o nich na piśmie.  

do 14.02. 2018  Przyjęcie oświadczeń uczniów i absolwentów korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych 

dostosowań.  

 Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego.  

Zebranie oświadczeń członków zespołu o znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem 

materiałów egzaminacyjnych.  

Przewodniczący SZE ogłasza szkolny harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego.  

Powołanie zespołów przedmiotowych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu.  

Marzec/kwiecień 

2018  

Przeszkolenie członków zespołu egzaminacyjnego w zakresie organizacji egzaminu maturalnego 

oraz zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia.  

do 04.04.2018  Przewodniczący SZE ogłasza szkolny harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego.  

do 20.04.2018   Przyjęcie od uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, 

wniosku o wprowadzenie zmian w deklaracji.  

od 4.05.2018       

do 23.05.2018   

Pisemne egzaminy maturalne wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora CKE.  

od 5.05.2018  do 

25.05.2018  
 (z wyjątkiem 6, 13  i 

20 maja)  

Ustne egzaminy maturalne z j. obcych nowożytnych wg harmonogramu ustalonego przez 

przewodniczącego SZE.  



od 9.05.2018        
  do 22.05.2018 

(z wyjątkiem 13 i 20 

maja)   

Ustne egzaminy maturalne z j. polskiego wg harmonogramu ustalonego przez przewodniczącego 

SZE.  

4-20.06.2018  Dodatkowy termin egzaminu maturalnego w części pisemnej.  

4-9.06.2018  Dodatkowy termin egzaminu maturalnego w części ustnej.  

03.07.2018  Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego.  

 do 10.07.2018  Upływa termin składania pisemnych oświadczeń absolwentów o przystąpieniu do egzaminu 

poprawkowego.  

21 sierpnia 2018  Przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.  

21-22 sierpnia 2018  Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.  

11 września 2018  Przekazanie zdającym świadectw dojrzałości.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


