
                     INFORMACJE DLA RODZICÓW KLAS M ATURALNYCH 
 
Pisemne egzaminy maturalne w roku szkolnym 2016/2017 odbywają się  od 4 -24 maja 2017r. 
   
Egzaminy ustne odbędą się do 4 – 27 maja 2017r.- w/ g harmonogramu ogłoszonego  w marcu 2017 r. 
 
Do 30 września 2016r. każdy uczeń klasy maturalnej składa do Dyrektora Szkoły wypełnioną deklarację 
przystąpienia do egzaminu w maju 2017 r./ deklaracja staje się deklaracją  ostateczną w dniu 7 lutego 2017 r./ 

1. Każdy uczeń przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo: 
- w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów: 
a/ język polski 
b/ język obcy nowożytny  
- w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: 
a/ język polski 
b/ matematyka  
c/ język obcy nowożytny / ten sam , który zdaje w części ustnej/ 
- w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub          
w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym . Wyboru dokonuje spośród 
następujących przedmiotów: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, 
historia sztuki, informatyka, j ęzyk obcy nowożytny, język polski, matematyka, WOS. 

2. Uczeń może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu 
kolejnych przedmiotów dodatkowych z wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych 
wyżej wymienionych – na poziomie rozszerzonym . 

4.    O zdanym egzaminie maturalnym decydują pozytywne wyniki obowiązkowych egzaminów na poziomie 
podstawowym. 

       5.    Uczeń zdający maturę  ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego w sierpniu 2017 r. 
6. Uczeń, który z powodów np. zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu  maturalnego może za zgodą 

OKE   w Poznaniu  zdawać ten egzamin w terminie dodatkowym / między 1 a 17 czerwca 2017r./ 
7. Na podstawie Komunikatu CKE w „sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form 

przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017r.” prosimy o kontakt z Pedagogiem Szkolnym celem 
uzupełnienia lub dostarczenia dokumentów na podstawie których RP określi dostosowania dla osób 
uprawnionych. Np. opinie psychol.-pedagogiczne, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
zaświadczenia lekarskie o chorobach przewlekłych. 

8. Dyrektor Szkoły zwraca uwagę Rodziców na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego wyboru 
przedmiotów egzaminacyjnych przez zdających bowiem np. zadeklarowanie egzaminu i niestawienie 
się na nim wiąże się z koniecznością  wniesienia opłaty za egzamin w przypadku chęci przystąpienia do 
egzaminu z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie w roku kolejnym./50 zł/ 

9. Zgodnie z „ Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów maturalnych” Dyrektor 
Szkoły/PZE/ lub Dyrektor OKE/Poznań/ mogą unieważnić egzamin maturalny w przypadku: 

 
     a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez absolwenta  
     b. wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z urządzenia   telekomunikacyjnego    
albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach  
    c. zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym 
zdającym  
       
10.Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie 
wskazanym przez Dyrektora OKE, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną 
świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego. Wniosek o wgląd do pracy 
egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej.  
 
11. Wniosek może być złożony osobiście przez absolwenta lub osobę występującą w jego imieniu, lub przesłany 
do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.  
 
12.Informujemy wszystkich Rodziców ,że informacje o egzaminach maturalnych, procedurach  ich 
przeprowadzania a także  stosowne formularze można znaleźć na stronie internetowej CKE i OKE, bibliotece 
szkolnej oraz stronie internetowej szkoły. 
  

 
 
 


