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3. PRZED EGZAMINEM MATURALNYM – INFORMACJE OGÓLNE
3.1.

MIEJSCE I WARUNKI PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO

1. Dyrektor szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin maturalny, jest
obowiązany nie później niż do 1 października 2018 r. zgłosić szkołę do okręgowej komisji
egzaminacyjnej. Dyrektor szkoły podaje w zgłoszeniu numer szkoły w Rejestrze Szkół i Placówek
Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji oświatowej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2159, ze zm.).
2. Egzamin maturalny przeprowadza się w szkołach w warunkach lokalowych i technicznych,
zapewniających prawidłowy przebieg egzaminu.
3. Niezbędne jest, aby szkoła dysponowała:
a. liczbą sal zapewniającą odpowiednie warunki dla wszystkich zdających
b. osobną salą / osobnymi salami dla korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego lub
korzystających z urządzeń, które mogą zakłócać pracę innych zdających, albo z przedłużenia
czasu pracy z arkuszem egzaminacyjnym (w razie potrzeby)
c. zegarem oraz tablicą (planszą) do zapisania czasu faktycznego rozpoczęcia i zakończenia
pracy z arkuszem egzaminacyjnym, widocznymi dla każdego zdającego (w każdej sali
egzaminacyjnej)
d. sejfem (szafą metalową) do zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym
ujawnieniem lub specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniem – do dyspozycji
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego
e. sprzętem do odtwarzania płyt CD (jednym odtwarzaczem na każdą salę egzaminacyjną,
odtwarzaczami zapasowymi na wypadek awarii oraz bateriami na wypadek przerwy w dopływie
energii elektrycznej) i dobrym nagłośnieniem w salach, w których jest przeprowadzany egzamin
maturalny z języka obcego nowożytnego w części pisemnej
f. sprzętem do nagrywania przebiegu egzaminu maturalnego, w przypadku gdy zdający korzysta
z pomocy nauczyciela wspomagającego go w czytaniu lub pisaniu
g. łączem internetowym
h. przynajmniej jednym stale dostępnym połączeniem telefonicznym
i. sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z informatyki – stanowiskami
dla zdających, komputerem operacyjnym, komputerami zapasowymi, pendrive’ami i czystymi
płytami CD-R.
4. Warunki w salach przeznaczonych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego powinny być zgodne
z podstawowymi wymaganiami bhp. Zdającym należy ponadto zapewnić dostęp do toalety
w warunkach uniemożliwiających kontakt z innymi osobami.
5. W salach nie mogą znajdować się żadne dostępne (widoczne) dla zdających pomoce
dydaktyczne z zakresu danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin maturalny.
6. Zdający powinni pracować w warunkach zapewniających samodzielność ich pracy. Jako minimum
należy przyjąć konieczność przygotowania:
a. stolika (ławki) dla każdego zdającego, z zastrzeżeniem że stoliki (ławki) są ustawione w jednym
kierunku (nie dotyczy egzaminu z informatyki w części II), w odległości zapewniającej
samodzielność pracy
b. miejsc dla członków zespołu nadzorującego i obserwatorów.

3.2.

MIEJSCE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

1. Zdający przystępuje do części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w szkole, którą
ukończył.
2. Zdający może być skierowany przez dyrektora OKE na egzamin z jednego lub więcej przedmiotów
do innej szkoły, jeśli:
a. w macierzystej szkole nie ma możliwości powołania zespołu przedmiotowego do
przeprowadzenia części ustnej z danego przedmiotu lub zespołu nadzorującego
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b. zachodzą uzasadnione przyczyny przeprowadzenia ustnego lub pisemnego egzaminu w innej
szkole lub miejscu niebędącym siedzibą szkoły. 2
W uzasadnionych przypadkach absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego w innej szkole
niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, na jego
wniosek.
a. Wniosek wraz z uzasadnieniem (załącznik 2.) oraz deklarację (załącznik 1a) absolwent składa
do dyrektora szkoły, którą ukończył, nie później niż do 31 grudnia 2018 r.
b. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje wniosek dyrektorowi okręgowej komisji
egzaminacyjnej.
c. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje absolwenta oraz dyrektora szkoły, którą
absolwent ukończył, o sposobie rozpatrzenia wniosku nie później niż do 11 marca 2019 r.
W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności
ucznia/absolwenta, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin maturalny może
być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła, np. w domu zdającego.
Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła składa do
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej:
a. dyrektor szkoły, któremu odpowiednio uczeń lub absolwent złożył deklarację, w porozumieniu
z tym uczniem albo absolwentem, nie później niż do 6 marca 2019 r. (załącznik 3a)
b. absolwent, którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona (załącznik 3b), wraz
z deklaracją
c. osoba, która posiada świadectwo lub inny dokument wydane za granicą, potwierdzające
w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie, ale nieuprawniające do podjęcia studiów
(załącznik 3b), wraz z deklaracją.
W uzasadnionych przypadkach wniosek, o którym mowa w pkt 3.2.5., może być złożony w terminie
późniejszym.

DEKLAROWANIE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

1. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację
przystąpienia do tego egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi
okręgowej komisji egzaminacyjnej w określonych poniżej terminach.

A. Uczeń, który zamierza
przystąpić do egzaminu
maturalnego bezpośrednio po
ukończeniu szkoły w 2019 r.
B. Absolwent, który ukończył
LO w latach szkolnych
2014/2015 – 2017/2018;
absolwent, który ukończył
technikum lub szkołę artystyczną
w latach szkolnych 2015/2016 –
2017/2018
C. Absolwent, który ukończył
LO w latach szkolnych
2014/2015 – 2017/2018,
i absolwent technikum, który
ukończył szkołę w latach
szkolnych 2015/2016 –
2017/2018, i zamierza ubiegać
się o możliwość przystąpienia do
egzaminu maturalnego w innej

do kogo
składa?

do kiedy?
(deklaracja
wstępna)

do kiedy?
(deklaracja
ostateczna)

wzór
deklaracji
(załącznik)

dodatkowe
informacje
(nr sekcji)

do dyrektora
szkoły
macierzystej

do 1 października
2018 r.

do 7 lutego
2019 r.

1a

2.1.

do dyrektora
szkoły
macierzystej

do 1 października
2018 r.
(nieobowiązkowo)

do 7 lutego
2019 r.

1a

2.2.

do dyrektora
szkoły
macierzystej

---

do 31 grudnia
2018 r.

1a + 2

2.2.
3.2.
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szkole niż szkoła, którą ukończył,
wskazanej przez dyrektora OKE
D. Absolwent, który ukończył
LO w latach szkolnych
2014/2015 – 2017/2018, lub
absolwent, który ukończył
technikum w latach szkolnych
2015/2016 – 2017/2018, ale jego
szkoła została zlikwidowana
lub przekształcona oraz
absolwent uzupełniającego
liceum ogólnokształcącego, który
ukończył szkołę do roku
szkolnego 2012/2013 włącznie
E. Osoba posiadająca
świadectwo ukończenia szkoły
uzyskane za granicą; osoba, która
po 1 września 2016 r.
uzyskała/uzyska świadectwo
ukończenia szkoły na podstawie
egzaminów eksternistycznych
F. Absolwent ponadpodstawowej
szkoły średniej, który nie posiada
świadectwa dojrzałości
G. Absolwent
ponadpodstawowej szkoły
średniej, który posiada
świadectwo dojrzałości (matura
sprzed 2005 r.)

do dyrektora
OKE

---

do 31 grudnia
2018 r.

1b

2.2.
3.4.

do dyrektora
OKE

---

do 31 grudnia
2018 r.

1b

2.1.
3.4.

do dyrektora
OKE

---

do 31 grudnia
2018 r.

1b

2.3.
3.5.

do dyrektora
OKE

---

do 31 grudnia
2018 r.

1c

2.3.
3.5.
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2. Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji
zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów
olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim
terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.
3. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i formy egzaminu zdający przedkłada
odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej razem
z deklaracją:
a. do 1 października 2018 r. w przypadku zdających wymienionych w pkt A i B w tabeli powyżej
(dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2019 r.)
b. do 31 grudnia 2018 r. w przypadku zdających wymienionych w pkt C, D, E, F i G w tabeli
powyżej.
4. Więcej informacji o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego – patrz
sekcja 3.9.

3.4.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE:
 ABSOLWENTÓW LO Z LAT SZKOLNYCH 2014/2015 – 2017/2018 ORAZ ABSOLWENTÓW
TECHNIKÓW Z LAT SZKOLNYCH 2015/2016 – 2017/2018, KTÓRYCH SZKOŁA ULEGŁA




LIKWIDACJI LUB PRZEKSZTAŁCENIU
ABSOLWENTÓW
UZUPEŁNIAJĄCYCH
LICEÓW
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,
KTÓRZY
UKOŃCZYLI SZKOŁĘ DO ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 WŁĄCZNIE
OSÓB POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY UZYSKANE ZA GRANICĄ
OSÓB, KTÓRE UKOŃCZĄ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NA PODSTAWIE EGZAMINÓW
EKSTERNISTYCZNYCH (POR. SEKCJA 3.3.)

1. Absolwent, którego szkoła uległa likwidacji lub przekształceniu, w tym absolwent uzupełniającego
liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie, składa
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deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania absolwenta. Do deklaracji absolwent dołącza:
a. świadectwo ukończenia szkoły
b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli zamierza przystąpić do egzaminu
maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności.
Osoba:
a. która posiada świadectwo lub inny dokument wydane za granicą, potwierdzające
w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
b. która posiada świadectwo lub inny dokument wydane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej
Polskiej za dokument potwierdzający wykształcenie średnie, o których mowa w art. 93 ust. 2 i 3
ustawy
c. której wykształcenie średnie zostało potwierdzone zgodnie z art. 93a ustawy
d. która posiada świadectwo szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne świadectwu
ukończenia odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej w drodze
nostryfikacji, o której mowa w art. 93 ust. 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem
31 marca 2015 r.
składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby, a jeżeli posiada ona miejsce zamieszkania za granicą – dyrektorowi
okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.. [§ 33 ust. 7
Osoba, która uzyskała świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów
eksternistycznych po 1 września 2016 r., składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji
egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Do deklaracji osoba ta
dołącza świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego.
Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych, która zamierza w roku szkolnym 2018/2019
przystąpić do wszystkich egzaminów wymaganych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum
ogólnokształcącego oraz do egzaminu maturalnego, składa deklarację dyrektorowi okręgowej
komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Świadectwo
ukończenia liceum ogólnokształcącego osoba ta przedkłada dyrektorowi szkoły, w której przystąpi
do egzaminu maturalnego, niezwłocznie po otrzymaniu tego świadectwa.
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje zdających wymienionych w pkt 3.4.1., 3.4.2.,
3.4.3 oraz 3.4.4. o miejscu przystąpienia do egzaminu maturalnego, nie później niż do 11 marca
2019 r.
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej powierza przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego
w danej szkole przeprowadzenie części ustnej lub nadzorowanie przebiegu części pisemnej egzaminu
maturalnego dla absolwentów lub osób, o których mowa w pkt 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3. oraz 3.4.4.
Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie absolwenta oraz
osobę, o których mowa w pkt 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3 oraz 3.4.4., o wskazanym sposobie lub sposobach
dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych nie później niż do 11 marca 2019 r.
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ABSOLWENTÓW PONADPODSTAWOWYCH SZKÓŁ
ŚREDNICH (POR. SEKCJA 3.3.)

1. Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji
egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania absolwenta.
2. Wraz z deklaracją absolwent składa świadectwo dojrzałości (jeżeli je uzyskał) oraz – jeżeli zamierza
przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju
niepełnosprawności – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo zaświadczenie o stanie
zdrowia wydane przez lekarza, albo opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje zdającego o miejscu przystąpienia do
egzaminu maturalnego nie później niż do 11 marca 2019 r.
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4. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej powierza przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego
w danej szkole przeprowadzenie części ustnej lub nadzorowanie przebiegu części pisemnej egzaminu
maturalnego dla absolwenta, o którym mowa w pkt 3.5.1.
5. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje absolwenta na piśmie
o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania
egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych nie później niż
do 11 marca 2019 r.

3.6.

ZGŁASZANIE ZDAJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

1. Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz uczniów lub absolwentów
przystępujących do egzaminu maturalnego i przekazuje go w postaci elektronicznej dyrektorowi
okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym przez dyrektora tej komisji, nie później
niż do 15 lutego 2019 r. Wykaz zawiera:
a. dane osobowe zdających: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru
PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę
i miejsce urodzenia, płeć oraz dane kontaktowe, w szczególności adres korespondencyjny, adres
poczty elektronicznej lub numer telefonu
b. informacje dotyczące
 przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, w tym języka lub języków, z określeniem
przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe
 poziomu egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego
 języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, w którym ma
być zdawany egzamin maturalny w części pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów
 przystąpienia do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych z matematyki,
biologii, chemii, fizyki, geografii i historii w języku obcym będącym drugim językiem
nauczania
 systemu operacyjnego, programów użytkowych oraz języka programowania spośród
wymienionych w komunikacie o egzaminie z informatyki w przypadku egzaminu maturalnego
z informatyki
c. informację o uczniach, którzy korzystają z dostosowania:
 formy przeprowadzania egzaminu maturalnego
 warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego.
Za poprawność wszystkich danych o zdających oraz za poprawność wszystkich danych o szkole,
które są przekazywane do okręgowej komisji egzaminacyjnej, odpowiada dyrektor szkoły.
2. W przypadku zdających korzystających z dostosowania warunków lub form przeprowadzania
egzaminu maturalnego, nieujętych w komunikacie o dostosowaniach, uzgodnienia dotyczące
dokładnego zakresu tych dostosowań pomiędzy dyrektorem szkoły (na wniosek rady pedagogicznej)
a dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej powinny nastąpić nie później niż do 11 lutego
2019 r. Uzgodnienia odbywają się w formie pisemnej (załącznik 4a).
3. Jeżeli konieczność przyznania dostosowań, o których mowa powyżej, wystąpi po 11 lutego 2019 r.
w przypadku zdających:
a. których szkoła została zlikwidowana lub przekształcona
b. którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły za granicą
skierowanych na egzamin maturalny w danej szkole przez dyrektora OKE, stosowne uzgodnienia
muszą zostać przeprowadzone do 11 marca 2019 r.
4. Jeżeli konieczność przyznania dostosowań wystąpi po terminach określonych w pkt 3.6.2. i 3.6.3.,
uzgodnienia pomiędzy dyrektorem szkoły a dyrektorem OKE muszą nastąpić niezwłocznie po
uzyskaniu przez dyrektora szkoły informacji o potrzebie takich dostosowań.
5. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad są zwolnieni
z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego
uzyskanie przez ucznia lub słuchacza szkoły ponadgimnazjalnej lub ucznia szkoły artystycznej
realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego tytułu odpowiednio laureata
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7.

8.

9.

10.

3.7.

lub finalisty. Uprawnienie to przysługuje laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych także
wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.
W przypadku uczniów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy uzyskali tytuł laureata lub
finalisty olimpiady z przedmiotu nauczanego w języku obcym będącym drugim językiem nauczania,
zwolnienie nie obejmuje dodatkowych zadań egzaminacyjnych zdawanych w części pisemnej
w danym języku.
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przed egzaminem z danego przedmiotu przedstawiają
przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) zaświadczenie o uzyskaniu
tytułu laureata lub finalisty olimpiady w szkole ponadgimnazjalnej, na podstawie którego
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego stwierdza uprawnienie do zwolnienia z egzaminu.
W przypadku gdy zdający uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany
w deklaracji, może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego, lub
zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego. Wniosek w sprawie wprowadzenia tych
zmian składa do dyrektora szkoły nie później niż do 23 kwietnia 2019 r. (załącznik 5.).
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie informuje dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej o uzyskanym przez ucznia tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, jak
również o zmianie przedmiotu lub wyborze nowego przedmiotu, w tym o zmianie języka obcego
nowożytnego, lub o zmianie poziomu egzaminu z języka obcego nowożytnego, wskazanych
w deklaracji.
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może wystąpić do dyrektora szkoły o sporządzenie – na
podstawie wstępnych deklaracji złożonych do 1 października 2018 r. – informacji o liczbie uczniów
lub absolwentów, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego
z poszczególnych przedmiotów na poszczególnych poziomach. Dyrektor szkoły przesyła taką
informację w postaci elektronicznej dyrektorowi danej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie
określonym przez dyrektora tej komisji.

TERMIN DODATKOWY

1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej
w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek
absolwenta lub jego rodziców (załącznik 6.), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta
do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu
2019 r.).
2. Wniosek, o którym mowa w pkt 3.7.1., absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły,
w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa
się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły uzupełnia ww. wniosek, wpisując
w tabeli „Uwagi dyrektora szkoły” rodzaj dostosowania warunków/formy przeprowadzania
egzaminu – jeżeli dotyczy. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego
dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po
otrzymaniu wniosku.
3. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.
4. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na
przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
w terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest przeprowadzany:
a. w terminie określonym w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie, opublikowanym na
stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (por. pkt 3.7.6. i 3.7.7.)
b. w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; informację
o miejscu przeprowadzenia części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie
dodatkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej
okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja.
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5. Absolwent może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub
przedmiotów w terminie innym niż ustalony w szkolnym harmonogramie przeprowadzania części
ustnej egzaminu maturalnego w uzgodnieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Termin
przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów
wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
6. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od 3 do 19
czerwca 2019 r.
7. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym z języka polskiego, języków mniejszości
narodowych, języka łemkowskiego, języka kaszubskiego i języków obcych nowożytnych, odbędzie
się w dniach od 3 do 8 czerwca 2019 r.
3.8.

TERMIN POPRAWKOWY

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał
egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części
pisemnej, pod warunkiem że:
a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części
pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie
rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
2. Absolwent, o którym mowa w pkt 3.8.1., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu
maturalnego (nie później niż do 11 lipca 2019 r.) składa przewodniczącemu zespołu
egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną.
3. Oświadczenie absolwenta o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
w części ustnej lub części pisemnej w terminie poprawkowym przewodniczący zespołu
egzaminacyjnego przesyła w postaci elektronicznej do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
nie później niż do 15 lipca 2019 r.
4. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej
albo w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej
ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 9 sierpnia
2019 r.
5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego do
przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkole w terminie poprawkowym.
6. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 20 sierpnia 2019 r.
7. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków
mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się w dniach 20–21 sierpnia
2019 r.

3.9.

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO DO
POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH

1. Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do
potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są wymienione w komunikacie
o dostosowaniach (pkt 1.5.).
2. Dostosowanie formy egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy
egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności absolwenta, posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność. Nie
przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dla absolwentów posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną
w stopniu lekkim.
3. Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla zdających:
a. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
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7.
8.
9.
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12.
13.

b. słabowidzących
c. niewidomych
d. słabosłyszących
e. niesłyszących
f. z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
g. z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Arkusze wymienione w pkt 3.9.3f i 3.9.3g są zamawiane w uzgodnieniu pomiędzy dyrektorem szkoły
a dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej. Uzgodnienia dotyczące dokładnego zakresu tych
dostosowań odbywają się w formie pisemnej, w terminach określonych w pkt 3.6.2. i 3.6.3.
Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między innymi na:
a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania
społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym zdającego
b. zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych
c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu maturalnego
e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu
maturalnego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego
f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela wspomagającego
zdającego w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju
niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem
społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym lub pomocy
w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.
Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków
przeprowadzania egzaminu maturalnego, to:
a. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie
społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
c. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
d. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
e. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych
trudnościach w uczeniu się
f. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku:
 uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności
adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji
językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną
 cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie
czytanego tekstu.
Dokumenty, o których mowa w pkt 3.9.6a, 3.9.6b oraz 3.9.6c, są przechowywane w szkole.
Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w pkt 3.9.6d, przedkłada się wraz z deklaracją (por.
pkt 3.3.3.). [§ 37 ust. 1,2]
Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych
trudnościach w uczeniu się, o której mowa w pkt 3.9.6e, przedkłada się wraz z deklaracją.
Opinia, o której mowa w pkt 3.9.9., może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu
klasy III szkoły podstawowej (§ 4 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1.10.).
W przypadku absolwenta szkoły w zakładzie karnym lub areszcie śledczym opinię o specyficznych
trudnościach w uczeniu się może wydać psycholog zatrudniony odpowiednio w zakładzie karnym
lub areszcie śledczym.
W przypadkach losowych dokumenty, o których mowa w pkt 3.9.7., 3.9.8. oraz 3.9.9., mogą być
przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.
Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w pkt 3.9.6f, jest wydawana na wniosek:
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a. nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców albo
pełnoletniego ucznia, lub
b. rodziców albo pełnoletniego ucznia.
Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów
i ich rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu
maturalnego nie później niż do 28 września 2018 r.
Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania
egzaminu maturalnego, wymienionych w komunikacie o dostosowaniach, wskazuje sposób lub
sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego dla ucznia lub
absolwenta, za wyjątkiem zdającego, o którym mowa w pkt 3.9.17.
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady
pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem
o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia lub absolwenta do egzaminu maturalnego w warunkach
dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych
w komunikacie o dostosowaniach (załącznik 4a). Stosowne uzgodnienia muszą nastąpić nie później
niż do 11 lutego 2019 r.
W przypadku absolwenta chorego, niesprawnego czasowo lub posiadającego opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach
w uczeniu się, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, sposób lub sposoby dostosowania
warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości absolwenta, spośród
możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego,
wymienionych w komunikacie o dostosowaniach, wskazuje przewodniczący zespołu
egzaminacyjnego.
Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie ucznia lub absolwenta
o wskazanym odpowiednio przez radę pedagogiczną lub przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania
egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później
niż do 11 lutego 2019 r. (por. również pkt 3.6.3.) (załącznik 4b), a w przypadku absolwenta z innej
szkoły, skierowanego na egzamin przez dyrektora OKE – nie później niż do 11 marca 2019 r.
Uczeń/absolwent składa oświadczenie (również w załączniku 4b) o korzystaniu albo niekorzystaniu
ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji,
o której mowa w pkt 3.9.18., tj. nie później niż – odpowiednio – do 14 lutego 2019 r. albo do 14
marca 2019 r. (por. również pkt 3.6.3.).
Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby nie później niż do 15 lutego 2019 r. do okręgowej komisji
egzaminacyjnej przekazane zostały informacje o wszystkich rodzajach dostosowań warunków i form
przeprowadzania egzaminu maturalnego, w tym w szczególności:
a. konieczności przygotowania arkuszy wymienionych w pkt 3.9.3f, 3.9.3g – dane te powinny być
przekazane do 31 grudnia 2018 r. (jedynie w wyjątkowych sytuacjach w terminie późniejszym)
b. liczbie oraz rodzaju arkuszy przeznaczonych dla nauczycieli wspomagających (za wyjątkiem
arkuszy dla absolwentów niewidomych, ponieważ w ich przypadku dla każdego zdającego
wysyłany jest do szkoły pakiet zawierający – oprócz arkusza w piśmie Braille’a – również
czarnodruk dla nauczyciela wspomagającego).
W przypadku absolwenta posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na
niepełnosprawności sprzężone istnieje możliwość skorzystania z dostosowań przewidzianych dla
poszczególnych niepełnosprawności. Dostosowanie takie wymaga pisemnego porozumienia
dyrektora szkoły z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 11 lutego 2019 r.
Absolwent, który ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia trwale nie posługuje się mową,
jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego.
Absolwent niesłyszący jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego
nowożytnego.
Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego
wystąpiła po przekazaniu wykazu, o którym mowa w pkt 3.6.1., dyrektor szkoły lub upoważniony
przez niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie ucznia albo absolwenta o wskazanym
sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego.
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Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
o konieczności dostosowania formy przeprowadzania egzaminu maturalnego dla danego ucznia lub
absolwenta i przekazuje jego dane osobowe, o których mowa w pkt 3.6.1.
25. Przystąpienie do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb
i możliwości absolwenta zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
3.10.

POWOŁANIE ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

1. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego.
2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 6 marca 2019 r., powołuje członków
zespołu egzaminacyjnego oraz może powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród
członków zespołu (załączniki 8a i 8b).
3. Wraz z powołaniem zespołu egzaminacyjnego przewodniczący tego zespołu może powołać
jednocześnie zespoły przedmiotowe i zespoły nadzorujące.
4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni odbyć szkolenie (szkolenia)
w zakresie organizacji egzaminu maturalnego organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną
w roku szkolnym 2018/2019 w terminach ustalonych i przekazanych do wiadomości przez OKE.
5. W przypadku choroby przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub innych ważnych przyczyn
uniemożliwiających jego udział w egzaminie maturalnym albo wynikających z konieczności
zapewnienia właściwej organizacji tego egzaminu, przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego
może być osoba wskazana przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
6. Jeżeli z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn przewodniczący zespołu egzaminacyjnego
i jego zastępca nie mogą pełnić swoich funkcji, osoba pełniąca tymczasowo obowiązki dyrektora
szkoły niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
i wskazuje siebie do pełnienia obowiązków przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz
niezwłocznie przesyła do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej podpisane oświadczenie
(załącznik 8c).
7. Nauczyciele wchodzący w skład zespołu egzaminacyjnego podpisują oświadczenie w sprawie
znajomości przepisów związanych z zabezpieczeniem materiałów egzaminacyjnych przed
nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych (załącznik 8a).
8. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni – nie później niż do
30 kwietnia 2019 r. – przeprowadzić szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego dla
nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów nadzorujących i zespołów
przedmiotowych.
9. Przy powołaniu zespołów przedmiotowych i zespołów nadzorujących jednocześnie z powołaniem
zespołu egzaminacyjnego – wystarczy jednokrotne wypełnienie załącznika 8a. Można również
powołać zespół egzaminacyjny i zespoły przedmiotowe (do 6 marca 2019 r.), a następnie uzupełnić
formularz w zakresie powołania zespołów nadzorujących (do 8 kwietnia 2019 r.). Osoba powołana
w skład zespołu jest zobowiązana złożyć podpis potwierdzający powołanie z chwilą powzięcia
wiadomości o powołaniu, a podpis potwierdzający odbycie szkolenia w zakresie organizacji
egzaminu maturalnego – po odbyciu szkolenia, jednak nie później niż 30 kwietnia 2019 r.
10. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.10.2., przechowuje szkoła do 7 stycznia 2020 r.

3.11.

POWOŁANIE ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż do 6 marca 2019 r.:
a. spośród członków zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły przedmiotowe do
przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz
wyznacza przewodniczących tych zespołów (załącznik 8a)
b. opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu
maturalnego i przekazuje go niezwłocznie dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.

