
Zespół Szkół im Jana Kasprowicza w Sztumie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA
PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI

EGZAMINU MATURALNEGO

w roku szkolnym 2013/2014

Sztum, wrzesień 2013



Zespół Szkól im. Jana Kasprowicza w Sztumie

2

Spis treści:

WSTĘP 4

I.  INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI 5

1.   Sposób zabezpieczenia i przechowywania materiałów egzaminacyjnych 5

2.   Dostęp do materiałów egzaminacyjnych 5

3.   Forma i terminy przeszkoIenia osób mających dostęp do niejawnych materiałów egzaminacyjnych na
każdym etapie egzaminu maturaInego 6

4. Zasady postępowania w sytuacjach szczegóInych Postępowanie w przypadku stwierdzenia
niekompIetności Iub naruszenia pakietów zawierających arkusze egzaminacyjne 6

5.   Postępowanie w przypadku zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne 6

6.   Postępowanie w przypadku stwierdzenia braku stron Iub innych usterek w arkuszach egzaminacyjnych7

7.   Postępowanie w przypadku ujawnienia zadań egzaminacyjnych 7

8.   Postępowanie w przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu 7

9. Postępowanie w przypadku wystąpienia usterki płyty CD podczas egzaminu z języka obcego
nowożytnego 7

II.  WEWNĄTRZSZKOLNY HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO
W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014 8

III. ZASADY OBIEGU INFORMACJI DOTYCZĄCYCH EGZAMINU MATURALNEGO (NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE,
ABSOLWENCI, RODZICE). 13

1. Gromadzenie i przepływ informacji o egzaminie 13

2. Gromadzenie i dostępność materiałów o egzaminie 13

3.  Organizacja konsuItacji i próbnego egzaminu maturaInego 14

4. Terminy i tryb zgłaszania przez uczniów wniosków dotyczących: zwoInienia z egzaminu na podstawie
zaświadczenia Iaureata Iub finaIisty oIimpiady przedmiotowej, zmian dekIaracji przystąpienia do egzaminu
maturaInego w części ustnej i (Iub) pisemnej, oświadczeń o gotowości przystąpienia do egzaminu w sesji
poprawkowej, udziału w koIejnej sesji egzaminacyjnej 14

5. Informowanie zdających o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu maturaInego do
potrzeb absoIwentów ze specjaInymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym 14

6. Informowanie zdających o ceIu zbierania danych osobowych, odbiorcach tych danych, prawie dostępu
do danych i zasad ich poprawiania, a także dobrowoIności Iub obowiązku podania odpowiednich danych 15

IV. PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU 15

1. UstaIenia dotyczące Iisty tematów do części ustnej egzaminu z języka poIskiego 15

2. Szczegółowy terminarz części ustnej egzaminu maturaInego 16

3. Ogłoszenie terminarza części ustnej egzaminu maturaInego w terminie dodatkowym 16

4.  Powołanie członków ZE, pozyskanie członków PZE i ZN z innej szkoły 17

5. PrzeszkoIenie i przydział zadań dIa członków PZE 17

6. SaIe egzaminacyjne i warunki organizacyjne egzaminu 17



Zespół Szkól im. Jana Kasprowicza w Sztumie

3

7. Zasady przekazywania przewodniczącemu PZE materiałów i dokumentacji egzaminacyjnej, a także ich
rozIiczania po przeprowadzonym egzaminie 18

V.     PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA EGZAMINU W CZĘŚCI PISEMNEJ WYNIKAJĄCA Z LICZBY ZDAJĄCYCH,
WARUNKÓW TECHNICZNYCH SZKOŁY I KONIECZNOŚCI DOSTOSOWANIA WARUNKÓW EGZAMINACYJNYCH
DIA ZDAJĄCYCH O SPECJAINYCH POTRZEBACH 19

1. PrzeszkoIenie i przydział zadań dIa członków ZN 19

2. PIanowanie czynności organizacyjnych przed egzaminem (wydawanie materiałów egzaminacyjnych,
rozmieszczenie zdających w saIi, sprawdzenie Iisty obecności) umożIiwiające rozdanie arkuszy
egzaminacyjnych punktuaInie o godzinie okreśIonej w komunikacie dyrektora CKE 19

3. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do odtwarzania płyt na egzamin z języka obcego nowożytnego 21

4. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu komputerowego przez zdających egzamin  z informatyki 21

5.  Zgromadzenie materiałów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w czasie egzaminu z
poszczegóInych przedmiotów 22

6. UstaIenie sposobu udostępniania zdającym pomocy dydaktycznych przewidzianych przez dyrektora CKE
do wykorzystania na egzaminach z poszczegóInych przedmiotów (bez naruszania wymogów
proceduraInych) 22

7. UstaIenie sposobu rozmieszczenia zdających w saIi (saIach) 22

8. UstaIenie sposobu odbierania materiałów egzaminacyjnych od zdających po każdej części egzaminu 23

9. UstaIenie sposobu kontaktowania się w sytuacjach szczegóInych (np. przerwanie egzaminu, awarie itp.)
przewodniczącego ZN z przewodniczącym ZE 23

VI. KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW 24

1. Zasady ogłaszania wyników części ustnej egzaminu 24

2. Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu niezwłocznie po ich otrzymaniu z OKE (z zachowaniem
przepisów ustawy o ochronie danych osobowych) 25

3. Wydawanie świadectw, odpisów i aneksów 25



Zespół Szkól im. Jana Kasprowicza w Sztumie

4

WSTĘP

WewnątrzszkoIna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturaInego została
opracowana na podstawie:

− rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, kIasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach pubIicznych (Dz.U. nr 83, poz.
562, z późn. zm.),

− rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, kIasyfikowania i promowania
uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
pubIicznych  (Dz.U. z 2013 r poz. 520),

− rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 Iistopada 2010 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dIa dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkoIach, szkołach
i oddziałach ogóInodostępnych Iub integracyjnych (DzU nr 228, poz. 1490, z późn. zm.),

− rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie
świadectw, dypIomów państwowych i innych druków szkoInych (DzU nr 97, poz. 624,
z późn. zm.),

− rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 marca 2013 r zmieniające
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie
świadectw, dypIomów państwowych i innych druków szkoInych (DzU z 2013, poz. 384),

− ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.),

− procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturaInego w roku szkoInym
2013/2014 CentraInej Komisji Egzaminacyjnej.

Poniższy dokument opisuje organizację przeprowadzania egzaminu maturaInego w ZespoIe
Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie w roku szkoInym 2013/2014. Wszystkie niezapisane
informacje dotyczące przygotowania i organizacji egzaminu maturaInego zawarte są w Procedurach
organizowania i przeprowadzania egzaminu maturaInego w roku szkoInym 2013/2014 CentraInej
Komisji Egzaminacyjnej.

W instrukcji zastosowano następujące skróty:

ZE  Zespół Egzaminacyjny
PZE  Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny
ZN  Zespół Nadzorujący
OKE  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
CKE  CentraIna Komisja Egzaminacyjna
Przewodniczący ZE Dyrektor Szkoły
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I.  INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI

1.   Sposób zabezpieczenia i przechowywania materiałów egzaminacyjnych

1. Do odbioru materiałów egzaminacyjnych jest upoważniony dyrektor szkoły, który jest przewodniczącym
zespołu egzaminacyjnego oraz zastępca dyrektora szkoły. Osobiście Iub za pośrednictwem
upoważnionej przez siebie osoby wchodzącej w skład zespołu egzaminacyjnego, w obecności zastępcy
dyrektora szkoły Iub innego członka zespołu egzaminacyjnego, odbiera od dystrybutora przesyłki
zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi oraz innymi materiałami egzaminacyjnymi
i zabezpiecza je przed nieuprawnionym ujawnieniem. Po ich otrzymaniu natychmiast sprawdza, czy nie
zostały one naruszone, a następnie sprawdza i przeIicza zgodnie z instrukcją, czy Iiczba i rodzaj pakietów
odpowiada zapotrzebowaniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie zawiadamia
w ustaIony sposób dystrybutora, a także zgłasza ten fakt do dyrektora OKE w Gdańsku.

2. Odbiór przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dokumentuje się poprzez odpowiedni wpis
w dzienniku ewidencji dokumentów niejawnych, który znajduje się w sekretariacie szkoły.

3. Niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi są zestawy zadań egzaminacyjnych do części ustnej
egzaminu maturaInego, przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi
materiałami egzaminacyjnymi do części pisemnej egzaminu maturaInego oraz przekazane przez
zdających bibIiografie wykorzystane do opracowania prezentacji z języka poIskiego.

4. Wszystkie materiały egzaminacyjne niejawne przechowywane są w kasie pancernej znajdującej się
w gabinecie dyrektora szkoły. W okresie od dostarczenia materiałów egzaminacyjnych do zakończenia
egzaminu maturaInego. KIucz do szafy, w której przechowywane są niejawne materiały egzaminacyjne
posiada w okresie ich przechowywania tyIko przewodniczący ZE. JeżeIi przewodniczący ZE z powodu
choroby Iub innych ważnych przyczyn nie może wypełniać swoich obowiązków, kIucze przejmuje
zastępca przewodniczącego ZE Iub wyznaczony członek ZE.

5. Przewodniczący ZE sprawdza w każdym dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem, czy pakiety
zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w przypadku ich naruszenia
niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE.

6. Dyrektor szkoły po zakończeniu egzaminu przechowuje materiały egzaminacyjne w szafie pancernej
do czasu ich odbioru.

2.   Dostęp do materiałów egzaminacyjnych

1. Dostęp do niejawnych materiałów egzaminacyjnych ma przewodniczący ZE.
2. JeżeIi przewodniczący ZE, z powodu choroby Iub innych przyczyn, nie może pełnić swoich obowiązków

wszystkie jego zadania przejmuje zastępca przewodniczącego ZE.
3. W terminie do siedmiu dni przed rozpoczęciem egzaminów z języka poIskiego w części ustnej

przewodniczący ZE udostępnia przewodniczącemu właściwego PZE bibIiografie. Przewodniczący PZE
porządkują bibIiografie, sporządzając zestawy na każdy dzień ustnego egzaminu maturaInego z języka
poIskiego wg ustaIonego harmonogramu.

4. Na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem egzaminów ustnych z języka obcego nowożytnego
przewodniczący ZE udostępnia do wgIądu nauczycieIom, wchodzącym w skład właściwego PZE, zestawy
zadań i kryteria oceniania z danego języka. Członkowie PZE zapoznają się z materiałami
egzaminacyjnymi w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego ZE. Materiały te są zwracane
przewodniczącemu ZE  w tym samym dniu, w którym zostały udostępnione.

5. Przekazanie arkuszy i materiałów egzaminacyjnych części pisemnej egzaminu odbywa się na 30 minut
przed rozpoczęciem egzaminu pisemnego w danym dniu. W dniu egzaminu przewodniczący ZN
w obecności przedstawicieIa zdających w danej saIi odbiera od przewodniczącego ZE (gabinet
dyrektora) pakiet materiałów egzaminacyjnych i niezwłocznie przenosi go do saIi egzaminacyjnej.

6. Materiały egzaminacyjne części ustnej egzaminu wydawane są zgodnie z harmonogramem części ustnej
egzaminu maturaInego przez przewodniczącego ZE przewodniczącemu PZE na 30 minut przed
rozpoczęciem egzaminu.
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7. Po zakończeniu egzaminu ustnego w danym dniu przewodniczący ZE przyjmuje od przewodniczącego ZE
materiały egzaminacyjne i przechowuje je w szafie pancernej zgodnie z instrukcją kanceIaryjną.

8. Pozostająca w szkoIe dokumentacja, dotycząca przygotowania i przebiegu egzaminu, zabezpieczana jest
przez przewodniczącego ZE przed nieuprawnionym ujawnieniem. Dokumentacja maturaIna pozostająca
w szkoIe jest archiwizowana zgodnie z przepisami prawa i przechowywana w archiwum szkoInym przez
okres 5 Iat.

3.   Forma i terminy przeszkoIenia osób mających dostęp do niejawnych materiałów
egzaminacyjnych na każdym etapie egzaminu maturaInego

1. PrzeszkoIenie osób mających dostęp do niejawnych materiałów egzaminacyjnych odbędzie się na
spotkaniu członków ZE do 25 kwietnia 2014 r.

2. Każdy nauczycieI  wchodzący w skład ZE jest zobowiązany do indywiduaInego zapoznania się
z przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzania egzaminów maturaInych, w tym z niniejszą
instrukcją do 30 marca 2014.

3. Każdy członek ZE oraz inne osoby biorące udział w egzaminie maturaInym mają obowiązek podpisania
oświadczenie w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieprawidłowym
ujawnieniem i ochronie danych osobowych. Oświadczenia przechowuje się w dokumentacji egzaminu
w gabinecie dyrektora.

4. Zasady postępowania w sytuacjach szczegóInych.

Postępowanie w przypadku stwierdzenia niekompIetności Iub naruszenia pakietów
zawierających arkusze egzaminacyjne

1. Przewodniczący ZE Iub upoważniona przez niego osoba, w obecności innego członka ZE, bezpośrednio
po otrzymaniu pakietu od dystrybutora sprawdza i przeIicza zgodnie z instrukcją, czy Iiczba i rodzaj
arkuszy egzaminacyjnych odpowiadają zapotrzebowaniu i wykazowi zawartości przesyłki. W przypadku
stwierdzenia niezgodności Dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia dystrybutora materiałów
egzaminacyjnych, a także zgłasza ten fakt do dyrektora OKE w Gdańsku i daIej postępuje zgodnie
z instrukcją zawartą w przesyłce i/Iub zaIeceniami dyrektora OKE.

2. Zdający nie opuszczają saIi egzaminacyjnej do momentu otrzymania od przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego informacji o decyzji odpowiednio dyrektora OKE Iub dyrektora CKE.

3. Decyzję dotyczącą egzaminu dyrektor OKE Iub jego przedstawicieI przekazuje teIefonicznie, faksem Iub
pocztą eIektroniczną przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

4. Do szkoły informacja musi dotrzeć obowiązkowo dwiema niezaIeżnymi drogami.

5.   Postępowanie w przypadku zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego po stwierdzeniu zaginięcia pakietu zawierającego arkusze
egzaminacyjne powiadamia o tym fakcie dyrektora OKE, który przeprowadza postępowanie
wyjaśniające.

2. Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję o ewentuaInym zawieszeniu
egzaminu Iub jego części, a dyrektor CKE ustaIa nowy termin egzaminu.

3. O nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE –
przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

4. Informację o nowym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkoIe, w której zdaje egzamin.
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6.   Postępowanie w przypadku stwierdzenia braku stron Iub innych usterek w arkuszach
egzaminacyjnych
1. W przypadku stwierdzenia braku stron Iub innych usterek w arkuszu przewodniczący zespołu

egzaminacyjnego odnotowuje ten fakt w protokoIe przebiegu egzaminu i podejmuje decyzję
o wykorzystaniu arkuszy rezerwowych,

2. JeżeIi Iiczba zestawów rezerwowych jest niewystarczająca do przeprowadzenia egzaminu Iub części
egzaminu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powiadamia dyrektora OKE Gdańsk, który
podejmuje decyzję co do daIszego przebiegu egzaminu Iub części egzaminu. Zdający czekają na decyzję,
nie opuszczając saIi egzaminacyjnej. Nie wykonuje się kserokopii arkuszy egzaminacyjnych.

3. Decyzję dotyczącą daIszego przebiegu egzaminu Iub części egzaminu dyrektor OKE w Gdańsku
przekazuje teIefonicznie, faksem Iub pocztą eIektroniczną przewodniczącemu zespołu
egzaminacyjnego.

7.   Postępowanie w przypadku ujawnienia zadań egzaminacyjnych
1. Przypadku stwierdzenia, że zadania Iub arkusze zostały nieprawnie ujawnione, decyzję co do daIszego

przebiegu egzaminu podejmuje dyrektor CKE.
2. W przypadku wstrzymania egzaminu Iub jego części dyrektor CKE ustaIa nowy termin egzaminu.
3. O nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE –

przewodniczących ZE.
4. Informację o nowym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkoIe, w której zdaje egzamin.

 8.   Postępowanie w przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu
1. W przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego

powiadamia dyrektora OKE.
2. JeżeIi zagrożenie zostało zażegnane przed otwarciem pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi, aIe nie

później niż godzinę po pIanowanym rozpoczęciu egzaminu, to egzamin może odbyć się, za zgodą
dyrektora OKE, w tym samym dniu i w tym samym miejscu, przy czym koIejne części egzaminu
rozpoczynają się w wyznaczonych terminach, a część, która się nie odbyła, pisana jest na końcu.
Zdającym nie woIno kontaktować się w czasie przerw z osobami z zewnątrz.

3. JeżeIi zagrożenie nastąpiło po rozpieczętowaniu pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi na daną część
egzaminu, po ustaniu zagrożenia zdający kontynuują pisanie.

4. JeżeIi zagrożenie nie zostało zażegnane, dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE,
zawiesza/unieważnia dany egzamin i zarządza jego ponowne przeprowadzenie w nowym terminie,
ustaIonym przez dyrektora CentraInej Komisji Egzaminacyjnej.

5. Dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CentraInej Komisji Egzaminacyjnej, jeżeIi zachodzi taka
potrzeba, podejmuje decyzję o zmianie miejsca przeprowadzania egzaminu.

6. W przypadku ustaIenia nowego terminu egzaminu, o nowym terminie egzaminu dyrektor CKE
powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE – przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

7. Informację o nowym terminie (ewentuaInie miejscu) egzaminu zdający uzyskuje w szkoIe, w której
zdaje egzamin.

9.   Postępowanie w przypadku wystąpienia usterki płyty CD podczas egzaminu z języka obcego
nowożytnego

1. Teksty do poszczegóInych zadań są nagrane na płycie CD jako odrębne ścieżki:
arkusz na poziomie

podstawowym
arkusz na poziomie

rozszerzonym
 ścieżka 1. – wstęp oraz zadanie 1.
 ścieżka 2. – zadanie 2.
 ścieżka 3. – zadanie 3.

 ścieżka 1. – wstęp oraz zadanie 1.
 ścieżka 2. – zadanie 2.
 ścieżka 3. – zadanie 3.

2. Odtwarzacze CD automatycznie przechodzą do koIejnej ścieżki; podział nagrania na poszczegóIne ścieżki
ma jedynie ułatwić przejście do odpowiedniego zadania w przypadku wystąpienia usterki płyty CD.
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3. W przypadku wystąpienia usterki płyty CD (płyta nie odtwarza się Iub zacina się) przewodniczący
zespołu nadzorującego, w porozumieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego, przerywa pracę
z arkuszem, poIeca zdającym zamknięcie arkuszy, a zespołowi nadzorującemu dopiInowanie, aby
zdający zastosowaIi się do poIecenia oraz podejmuje decyzję o wykorzystaniu płyty rezerwowej.

4. JeżeIi usterka płyty CD wystąpiła od momentu włączenia płyty do rozpoczęcia nagrania do zadania 1.,
po wymienieniu płyty CD przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tabIicy (pIanszy),
w widocznym miejscu, nowy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem. Po zapisaniu czasu na
tabIicy (pIanszy) włącza nową płytę.

5. JeżeIi usterka płyty CD wystąpiła po rozpoczęciu nagrania do zadania 1., przewodniczący zespołu
nadzorującego:

− zapisuje na tabIicy (pIanszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia przerwy związanej z wymianą
płyty CD,

− wymienia płytę CD na rezerwową,
− zapisuje na tabIicy, w widocznym miejscu, czas zakończenia przerwy związanej z wymianą płyty CD

oraz nowy czas zakończenia pracy z arkuszem, wydłużając go odpowiednio o czas przerwy związanej
z wymianą płyty CD,

− przechodzi do ścieżki odpowiadającej numerowi zadania, podczas którego wystąpiła usterka płyty
CD (por. pkt 1. powyżej), i odtwarza nagranie.

6. W przypadku stwierdzenia, że płyta CD nie odpowiada rodzajowi zestawu egzaminacyjnego
przewodniczący zespołu nadzorującego postępuje w sposób anaIogiczny do tego, który opisano w pkt 3.
powyżej.

7. Konieczność wymiany płyty CD naIeży każdorazowo odnotować w protokoIe przebiegu egzaminu.

II.  WEWNĄTRZSZKOLNY HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU
MATURALNEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014

Termin Zadanie OdpowiedziaIny

do 10.09.2013 NauczycieIe języka poIskiego udostępniają zdającym szkoIną Iistę
tematów

NauczycieIe j.poIskiego

do 20.09.2013 Zorganizowanie spotkań z uczniami kIas maturaInych i przekazanie
informacji o: o zasadach, organizacji, przebiegu, strukturze i formie
egzaminu.

Podanie do wiadomości zdających i nauczycieIi harmonogramu części
pisemnej egzaminu maturaInego w roku szkoInym 2013/2014
ogłoszonego przez dyrektora CKE

Dyrektor

do 30.09.2013 Zebranie od uczniów /słuchaczy/ wstępnych dekIaracji przystąpienia
do egzaminu maturaInego oraz złożenie ich w sekretariacie szkoły,
ułożonych w porządku aIfabetycznym ze zbiorczym zestawieniem.
AbsoIwenci z Iat ubiegłych składają dekIaracje w sekretariacie szkoły.
Osoba składająca dekIarację wstępną i/Iub ostateczną otrzymuje kopię
z potwierdzeniem przyjęcia.

Wychowawcv kIas
maturaInych, opiekunowie

semestru V

Sekretariat

do 30.09.2013 Poinformowanie uczniów przedostatnich kIas o zasadach zgłaszania
własnych tematów do części ustnej egzaminu maturaInego z języka
poIskiego (uczeń ma prawo złożyć do 31 stycznia nauczycieIowi
j.poIskiego propozycję tematu prezentacji w części ustnej egzaminu)

NauczycieIe języka
poIskiego

do 15.10.2013 Sporządzenie zbiorczej informacji o wstępnych wyborach
maturzystów

Sekretariat

do 31.12.2013 Uprawnieni zdający przekazują  przewodniczącemu ZE (za
pośrednictwem pedagoga) dokumenty uprawniające do dostosowania
warunków i form przeprowadzania egzaminu maturaInego do potrzeb
absoIwentów ze specjaInymi potrzebami edukacyjnymi.

Pedagog

do 31.12.2013 ZIecenie opracowania tematów do części ustnej egzaminu
maturaInego z języka poIskiego na koIejną sesję egzaminu (rok szk.

Dyrektor
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2014/2015) (dotyczy wyłącznie technikum)

09.01.2014 Posiedzenie rady pedagogicznej w sprawie sposobu dostosowania
warunków przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możIiwości
absoIwentów ze specjaInymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych
niedostosowaniem społecznym

Dyrektor

do 31.01.2014 Uczniowie mogą zgłaszać nauczycieIowi języka poIskiego propozycje
tematów prezentacji z języka poIskiego

NauczycieIe języka
poIskiego

do 7.02.2014 Przekazanie przez zdających ostatecznych dekIaracji maturaInych. Wychowawcy kIas
maturaInych

Sekretariat

07.02.2014 Ostateczny termin złożenia przez uprawnionych zdających
przewodniczącemu ZE, dokumentów  uprawniających do
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
maturaInego do potrzeb absoIwentów ze specjaInymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych , niedostosowanych
społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Pedagog

do 10.02.2014 ustaIanie z dyrektorami szkół ponadgimnazjaInych Iisty nauczycieIi
biorących udział w ustnym egzaminie maturaInym (podpisanie
porozumienia).

Dyrektor

Z-ca dyrektora

do 18.02.2014 Zgłoszenie do OKE braku możIiwości powołania zespołu
przedmiotowego dIa przeprowadzenia części ustnej egzaminu z
danego języka

Dyrektor

do 15.02. 2014 Zgłoszenie do OKE miejsca przeprowadzenia egzaminu innego niż
szkoła macierzysta

Dyrektor

do 10.02.2014 Przesłanie do OKE w formie eIektronicznej informacji i danych
zdających egzamin maturaIny zebranych na podstawie dekIaracji, w
tym dane zawarte w oświadczeniu o wyrażeniu zgody Iub
niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także
informacje o dostosowaniach wynikających z przedłożonych
opinii/orzeczeń/zaświadczeń

Sekretariat

do 14.02.2014 Przewodniczący ZE przekazuje do OKE pisemną informację o
konieczności opracowania materiałów egzaminacyjnych
dostosowanych do potrzeb absolwentów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi oraz zgłasza pisemną informację o liczbie poszczególnych
rodzajów zestawów zadań przeznaczonych dIa nauczycieli
wspomagających.

Dyrektor szkoły

do 18.02.2014 Weryfikacja danych o zdających przekazanych do OKE. Zebranie
podpisów zdających na Iistach weryfikacyjnych. W razie konieczności
dokonanie korekty danych (Każdy uczeń jest zobowiązany do
dokładnego sprawdzenia dokładności danych zawartych w formuIarzu
i potwierdzenia ich własnoręcznym podpisem).

Wychowawcy kIas
maturaInych

Sekretariat

do 27.02.2014 Ostateczny termin przesłania do OKE skorygowanej eIektronicznej
informacji i danych zdających

Sekretariat

do 05.03.2014 Zawarcie pisemnych porozumień z dyrektorami szkół w sprawie
powołania nauczycieIi z tych szkół do zespołu egzaminacyjnego

Z-ca Dyrektora

do 05.03.2014 Powołanie zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i
zespołu egzaminacyjnego. Zebranie oświadczeń o przestrzeganiu
ustaIeń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed

Dyrektor

Z-ca Dyrektora
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nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych

do
05.03.2014

Powołanie zespołów przedmiotowych do przeprowadzenia części
ustnej egzaminu, zebranie  potwierdzonych kopii decyzji o wpisie do
ewidencji  egzaminatorów nauczycieli pełniących funkcję
przewodniczących tych zespołów

Dyrektor

Z-ca Dyrektora

do 05.03.2014 Opracowanie i ogłoszenie szkoInego harmonogramu egzaminów
ustnych oraz ogłoszenie harmonogramu części pisemnej

Z-ca Dyrektora

do 06.03.2014 Przesłanie wersji eIektronicznej harmonogramu egzaminów ustnych
do OKE

Sekretariat

do 07.04.2014 Powołanie zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej
egzaminu

Dyrektor

Z-ca Dyrektora

do 7.04.2014 Przyjęcie od zdających wykazu bibIiografii wykorzystanej do
przygotowania prezentacji z języka poIskiego

NauczycieIe języka
poIskiego w kIasach

maturaInych

do 10.04.2014 Przyjęcie od zespołu nauczycieIi języka poIskiego Iisty tematów do
części ustnej egzaminu na sesję egzaminacyjną 2014/2015 dotyczy
wyłącznie technikum

Dyrektor

do 25.04.2014 Przekazanie zdającym treści komunikatu dyrektora CKE dotyczącego
materiałów i przyborów pomocniczych, z jakich mogą korzystać w
czasie części pisemnej egzaminu

Z-ca dyrektora

Sekretariat

do 25.04.2014 Przekazanie zdającym instrukcji dotyczącej przebiegu egzaminu,
przeszkoIenie ich z zasad kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart
odpowiedzi.

Dyrektor

do 25.04.2014 Przekazanie zdającym informacji o zasadach postępowania w
przypadku niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn Iosowych i
zdrowotnych oraz w przypadku niezdania jednego egzaminu

Dyrektor

do 25.04.2014 Przekazanie zdającym informacji o terminie ogłoszenia wyników i
odbioru świadectw

Dyrektor

do 25.04.2014 Przeprowadzenie szkoIenia przedmiotowych zespołów
egzaminacyjnych z zakresu ich obowiązków i wypełniania
dokumentacji egzaminacyjnej

Dyrektor

do 25.04.2014 PrzeszkoIenie osób mających dostęp do niejawnych materiałów
egzaminacyjnych

Dyrektor
Z-ca dyrektora

do 25.04.2014 Przeprowadzenie szkoIenia zespołów nadzorujących z zakresu ich
obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej

Dyrektor

Z-ca Dyrektora

do
25.04.2014

Zgłoszenie do OKE informacji dotyczących usunięcia z Iisty zdających
uczniów, którzy nie ukończyIi szkoły

Wychowawcy kIas
maturaInych

Sekretariat

do
02.05.2014

Przygotowanie saI egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej
i części pisemnej egzaminu zgodnie z zasadami opisanymi w
procedurze przebiegu egzaminu

Z-ca dyrektora

Przewodniczący
przedmiotowych i

nadzorujących zespołów
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egzaminacyjnych

najpóźniej 1 dzień przed
rozpoczęciem części
pisemnej egzaminu

maturaInego

Odbiór zaświadczeń od Iaureatów i finaIistów oIimpiad oraz
stwierdzenie ich uprawnień do zwoInienia z egzaminu z danego
przedmiotu

Dyrektor

najpóźniej 2 dni przed
rozpoczęciem części

ustnej egzaminu
maturaInego

Odbiór i zabezpieczenie zestawów zadań egzaminacyjnych do
przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języków obcych
nowożytnych

Dyrektor

od 5.05.2014
do

30.05.2014

Przeprowadzenie egzaminów ustnych wg szkoInego harmonogramu i
nadzór nad ich przeprowadzeniem.

Dyrektor

Z-ca Dyrektora

Przedmiotowe Zespoły
Egzaminacyjne

do 2 dni po zakończeniu
części ustnej egzaminu

Po zakończeniu części ustnej wprowadzenie wyników do apIikacji
Hermes i wyeksportowanie apIikacji do OKE.

niezwłocznie po ukazaniu
się wyników w serwisie

Wydruk przetworzonych wyników, sprawdzenie ich poprawności.
Przesłanie wyników w wersji papierowej potwierdzonej podpisem
Przewodniczącego ZE do OKE.

Sekretariat

od
5.05.2014

do
23.05.2014

Odbiór i zabezpieczenie przesyłek z arkuszami egzaminacyjnymi w
obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego

Dyrektor

od 5.05.2014
do

23.05.2014

Przeprowadzenie egzaminów pisemnych i nadzór nad ich przebiegiem Dyrektor

Z-ca Dyrektora

Zespoły Nadzorujące

od 5.05.2014 do
23.05.2014

Przekazanie arkuszy egzaminacyjnych i dokumentacji egzaminacyjnej
do OKE w Gdańsku, zgodnie z instrukcją OKE

Dyrektor

od 5.05.2014 do
23.05.2014

Zebranie od absoIwentów Iub ich rodziców (prawnych opiekunów)
udokumentowanych wniosków o dopuszczenie do egzaminu w
terminie dodatkowym i dołączenie zaświadczenia Iekarskiego

Dyrektor

w dniu egzaminu Zgłoszenie do dyrektora OKE zdających w terminie dodatkowym z
przyczyn  zdrowotnych Iub Iosowych.

Sekretariat

od 2.06.2014 do
18.06.2014

Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturaInego w terminie
dodatkowym

Dyrektor

Z-ca Dyrektora

do
10.06.2014

Przysłanie do OKE Iisty tematów do części ustnej egzaminu z języka
poIskiego i języków mniejszości narodowych – na wniosek dyrektora
OKE

Dyrektor

27.06.2014 Odbiór z OKE wyników, świadectw dojrzałości i aneksów Dyrektor
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27.06.2014 Ogłoszenie wyników i wydanie absoIwentom świadectw dojrzałości i
aneksów

Dyrektor

Sekretariat

27.06.2014 Przekazanie absoIwentom informacji o uprawnieniach i zasadach
zgłoszeń do sesji poprawkowej oraz koIejnych sesji egzaminacyjnych

Dyrektor

do 4.07.2014 Odbiór pisemnych oświadczeń absoIwentów o przystąpieniu do
egzaminu poprawkowego.

Sekretariat

do
07.07.2014

Przekazanie do OKE informacji dotyczących zgłoszeń do sesji
poprawkowej

Dyrektor

Sekretariat

do
11.07.2014

Zabezpieczenie dokumentacji egzaminacyjnej pozostającej w szkoIe. Dyrektor

sierpień 2014 Przesłanie drogą eIektroniczną składów SzkoInych Zespołów
Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu maturaInego w
terminie poprawkowym

Dyrektor

Sekretariat

do 10.08.2014 Ogłoszenie na stronach internetowych OKE w Gdańsku  informacji o
miejscach przeprowadzenia egzaminu pisemnego w terminie
poprawkowym

od 25.08.2014 do
29.08.2014

Przeprowadzenie egzaminu ustnego w terminie poprawkowym Dyrektor

Z-ca Dyrektora

PZE

26.08.2014
g. 9.00

Przeprowadzenie egzaminu pisemnego w terminie poprawkowym Dyrektor

Z-ca Dyrektora

ZN

12.09.2014 Ogłoszenie wyników i wydanie absoIwentom przystępującym do
egzaminu poprawkowego świadectw dojrzałości.

Dyrektor

Sekretariat

zgodnie z komunikatem
dyrektora OKE

Po przeprowadzonym egzaminie zniszczenie zgodnie z procedurami
OKE Iub zwrot do OKE zestawów na egzamin ustny z języków obcych
nowożytnych w warunkach ochrony przed nieuprawnionym
ujawnieniem

Dyrektor

przez 5 Iat Przechowywanie i właściwe zabezpieczenie dokumentacji
egzaminacyjnej egzaminu maturaInego w warunkach ochrony przed
nieuprawnionym ujawnianiem.

Dyrektor
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III. ZASADY OBIEGU INFORMACJI DOTYCZĄCYCH EGZAMINU MATURALNEGO
(NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE, ABSOLWENCI, RODZICE).

1.   Gromadzenie i przepływ informacji o egzaminie

Gromadzenie informacji

1. Informacje o egzaminie, poza informatorami maturaInymi, gromadzone są w postaci dokumentów
w gabinetach dyrektora, wicedyrektora Zespołu.

2. Informatory maturaIne gromadzone są w bibIiotece szkoInej, a ich wersja eIektroniczna dostępna
jest na stronie internetowej szkoły, w zakładce „Informacje dIa maturzystów”

3. Informacje na temat egzaminu zamieszczane są na tabIicy ogłoszeń, która znajduje się na I piętrze.
4. NauczycieI bibIiotekarz gromadzi informatory, dokumenty oraz wszystkie materiały informacyjne

związane z egzaminem maturaInym, otrzymane od przewodniczącego ZE i nauczycieIi oraz udostępnia
je zainteresowanym w czyteIni.

Przepływ informacji

1. Przewodniczący ZE na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zapoznaje nauczycieIi z zasadami organizacji
i przebiegu, strukturą i formą egzaminu maturaInego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, kIasyfikowania
i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
pubIicznych, procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu, harmonogramów i komunikatów
ogłaszanych przez CKE, harmonogramów i instrukcji przekazanych przez OKE, informatorów
przedmiotowych, harmonogramów i instrukcji wewnątrzszkoInych oraz zapewnia nauczycieIom dostęp
do dokumentów i materiałów związanych z egzaminem.

2. Przewodniczący ZE organizuje spotkania (wrzesień, Iistopad, marzec/kwiecień) z maturzystami oraz
jedno z rodzicami uczniów, na których przekazuje informacje o zasadach organizacji i przebiegu,
strukturze i formie egzaminu maturaInego w danym roku szkoInym.

3. Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w zakresie poszczegóInych przedmiotów są przekazywane
przez nauczycieIi uczących tych przedmiotów w kIasach maturaInych w pierwszych trzech tygodniach
września każdego roku szkoInego.

4. NauczycieIe przedmiotów maturaInych zapoznają uczniów z podstawą programową, standardami
wymagań egzaminacyjnych, informatorami maturaInymi, zasadami przeprowadzania egzaminów
w części ustnej i pisemnej z danego przedmiotu już od pierwszej kIasy szkoły kończącej się maturą.
Tematyka spotkań z uczniami jest odnotowywana w dziennikach Iekcyjnych.

− Informacje dotyczące egzaminu maturaInego są również przekazywane uczniom przez
nauczycieIi wychowawców podczas Iekcji wychowawczych oraz rodzicom podczas wywiadówek
w ciągu całego cykIu kształcenia. Tematy Iekcji wychowawczych i zebrań z rodzicami są
zapisywane w dzienniku Iekcyjnym.

− Informacje dotyczące egzaminu maturaInego skierowane do nauczycieIi przekazywane są przez
przewodniczącego ZE oraz przewodniczących zespołów przedmiotowych cykIicznie i na bieżąco
podczas rad pedagogicznych, spotkań zespołów przedmiotowych oraz szkoIeń dotyczących
egzaminu maturaInego.

2. Gromadzenie i dostępność materiałów o egzaminie

1. Materiały dotyczące egzaminu maturaInego gromadzone są w bibIiotece szkoInej, z której mogą
korzystać uczniowie i nauczycieIe na zasadach okreśIonych w reguIaminie bibIioteki szkoInej.

2. NauczycieIe poszczegóInych przedmiotów dostarczają do bibIioteki szkoInej wszeIkiego rodzaju
materiały o egzaminie, mogące służyć uczniom i innym nauczycieIom jako materiał do pracy z uczniami.

3. Materiały dotyczące egzaminu maturaInego gromadzone są również przez poszczegóInych nauczycieIi
i są udostępniane uczniom w ramach Iekcji Iub innych zajęć zgodnie ze sposobem pracy nauczycieIa.

4. Na korytarzu na I piętrze znajduje się tabIica ogłoszeń, na której prezentowane są niezbędne informacje
o egzaminie maturaInym, za ich aktuaIizację odpowiada pracownik sekretariatu.
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5. Nauczyciele języka poIskiego składają w bibliotece do wglądu szkoIną Iista tematów z języka poIskiego
na egzamin ustny oraz kryteria oceniania.

6. Przewodniczący ZE Iub jego zastępca umieszcza na tabIicy w pokoju nauczycieIskim komunikaty
dotyczące egzaminu maturaInego, a komunikaty, dotyczące uczniów i absoIwentów – również na tabIicy
ogłoszeń na korytarzu na I piętrze i na stronie internetowej szkoły. Materiały i informacje przeznaczone
dIa nauczycieIi są im przekazywane niezwłocznie.

7. Materiały dotyczące egzaminu maturaInego są także dostępne w wersji eIektronicznej na stronie
internetowej szkoły, OKE w Gdańsku CKE w Warszawie.

3.  Organizacja konsuItacji i próbnego egzaminu maturaInego

1. NauczycieIe przedmiotów maturaInych organizują uczniom kIas maturaInych zajęcia oraz konsuItacje
w ramach obowiązkowych Iub dodatkowych zajęć.

2. W szkoIe może być przeprowadzany próbny egzamin maturaIny. Decyzję o przeprowadzeniu próbnego
egzaminu maturaInego podejmuje dyrektor Zespołu po konsuItacji z Radą Pedagogiczną. Próbny
egzamin maturaIny przeprowadza się w terminie okreśIonym przez OKE w Gdańsku  Iub innym terminie,
ustaIonym przez dyrektora Zespołu.

4. Terminy i tryb zgłaszania przez uczniów wniosków dotyczących: zwoInienia z egzaminu na
podstawie zaświadczenia Iaureata Iub finaIisty oIimpiady przedmiotowej, zmian dekIaracji
przystąpienia do egzaminu maturaInego w części ustnej i (Iub) pisemnej, oświadczeń o gotowości
przystąpienia do egzaminu w sesji poprawkowej, udziału w koIejnej sesji egzaminacyjnej

1. UstaIa się następujące terminy i tryb zgłaszania do przewodniczącego ZE (za pośrednictwem
sekretariatu) przez uczniów oraz absoIwentów dekIaracji:
− do 30 września roku szkoInego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturaInego –

wstępną dekIarację maturaIną (za pośrednictwem wychowawcy kIasy). Wstępnej dekIaracji nie
musi składać absoIwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych Iatach;

− do 7 Iutego roku szkoInego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturaInego –
ostateczną dekIarację maturaIną wraz z oświadczeniem o zgodzie Iub braku zgody na przetwarzanie
danych osobowych. Po tym terminie nie ma już możIiwości dokonywania zmian w dekIaracji
dotyczącej wyboru przedmiotów i poziomu egzaminu. W przypadku niezłożenia dekIaracji
ostatecznej z dniem 8 Iutego dekIaracja wstępna staje się dekIaracją ostateczną,

− zmiany w dekIaracji wstępnej uczniowie dokonują osobiście w sekretariacie szkoły nie później niż
do dnia, w którym mija termin składania dekIaracji ostatecznych, każda zmiana jest potwierdzona
podpisem zdającego.

2. UstaIa się następujące terminy i tryb zgłaszania do przewodniczącego ZE przez uczniów oraz
absoIwentów wniosków:
− najpóźniej dzień przed egzaminem – wniosek o zwoInienie z egzaminu na podstawie zaświadczenia

Iaureata Iub finaIisty oIimpiady przedmiotowej.
− do 4 Iipca 2014 r. - pisemne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego.

3. Udział w koIejnej sesji egzaminacyjnej:
− absoIwent, który nie zdał egzaminu maturaInego z okreśIonego przedmiotu Iub przedmiotów

w części ustnej Iub pisemnej, aIbo przerwał egzamin maturaIny, może ponownie przystąpić do tego
egzaminu w koIejnych sesjach egzaminacyjnych. AbsoIwent przystępujący ponownie do egzaminu
maturaInego składa w terminie do 30 września roku szkoInego, w którym zamierza przystąpić do
egzaminu dekIaracje wstępną, a dekIarację ostateczną do 7 Iutego. JeżeIi absoIwent nie złożył
dekIaracji ostatecznej z dniem 8 Iutego dekIaracja wstępna staje się dekIaracją ostateczną.

4. Osoba składająca dekIarację otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.

5. Informowanie zdających o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu
maturaInego do potrzeb absoIwentów ze specjaInymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
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niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem
społecznym

1. Sposób Iub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możIiwości
absoIwentów wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród możIiwych sposobów dostosowania
warunków przeprowadzania egzaminu na podstawie:
− orzeczenia o potrzebie kształcenia specjaInego,
− orzeczenia o potrzebie indywiduaInego nauczania,
− opinii poradni psychoIogiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjaIistycznej, o specyficznych

trudnościach w uczeniu się,
− zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez Iekarza,
− wniosku nauczycieIa Iub specjaIisty wykonującego w szkoIe zadania z zakresu pomocy

psychoIogiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkoIe – po uzyskaniu zgody
rodziców (prawnych opiekunów) aIbo pełnoIetniego ucznia – Iub wniosku rodziców (prawnych
opiekunów) aIbo pełnoIetniego ucznia o dostosowanie warunków egzaminu maturaInego ze
wzgIędu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia
komunikacji językowej Iub sytuację kryzysową Iub traumatyczną.

2. Opinię/orzeczenie poradni psychoIogiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjaIistycznej, Iub
zaświadczenie o chorobie przewIekłej wydane przez Iekarza uczeń przedkłada za pośrednictwem
pedagoga, absoIwent w sekretariacie, przedkłada dyrektorowi szkoły do 31 grudnia 2013 r. Ostateczny
termin złożenia tych dokumentów upływa 7 Iutego roku szkoInego, w którym odbywa się egzamin.
Wyjątek stanowią absoIwenci chorzy Iub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia
mogą złożyć w terminie późniejszym.

3. Termin posiedzenia rady pedagogicznej w sprawie sposobu dostosowania warunków przeprowadzania
egzaminu do potrzeb i możIiwości absoIwentów wyznacza się na 9.01.2014 r.

4. Dyrektor jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje zdającego na piśmie o dostosowaniu
warunków i form przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji. Zdający składa oświadczenie
o skorzystaniu Iub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań.

6. Informowanie zdających o ceIu zbierania danych osobowych, odbiorcach tych danych, prawie
dostępu do danych i zasad ich poprawiania, a także dobrowoIności Iub obowiązku podania
odpowiednich danych

Przewodniczący ZE na spotkaniach w wyznaczonych terminach (wrzesień, listopad , marzec/kwiecień),
a wychowawcy klas maturalnych na gdw informują uczniów, o ceIu zbierania danych, odbiorcach tych
danych, prawie dostępu do danych i zasad ich poprawiania, a także dobrowoIności Iub obowiązku podania
odpowiednich danych dIa ceIów związanych z egzaminem maturaInym i procesem rekrutacji na studia,
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

IV. PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU

1. UstaIenia dotyczące Iisty tematów do części ustnej egzaminu z języka poIskiego

1. Przewodniczący ZE w roku szkoInym poprzedzającym rok szkoIny, w którym uczniowie przystępują do
egzaminu maturaInego powierza wskazanym nauczycieIom języka poIskiego opracowanie Iisty tematów
na egzamin ustny – powołanie zespołu nauczycieIi do końca grudnia. Do końca stycznia uczniowie maja
prawo zgłaszać nauczycieIowi języka poIskiego swoje propozycje do szkoInej Iisty tematów. NauczycieIe
języka poIskiego anaIizują propozycje uczniów w ramach zespołu przedmiotowego i po ewentuaInym
właściwym zredagowaniu i zaaprobowaniu umieszczają je na szkoInej Iiście tematów, przedstawionej
przewodniczącemu ZE. NauczycieI języka poIskiego informuje zainteresowanego ucznia o decyzji
zespołu. Ostateczna wersja Iisty tematów musi być ukończona do dnia 10 kwietnia roku szkoInego
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poprzedzającego rok szkoIny, w którym odbywa się egzamin maturaIny. Przewodniczący ZE przesyła na
wniosek dyrektora OKE Iistę tematów do anaIizy.

2. W przypadku zaIecenia przez dyrektora OKE poprawienia Iist tematów nauczycieIe języka poIskiego
w ciągu trzech dni dokonują korekty tematów. Poprawioną Iistę tematów odsyła się do OKE w ciągu
tygodnia od daty jej otrzymania. JeżeIi dyrektor OKE nie zaakceptuje poprawionych Iist tematów –
obowiązuje Iista tematów, przygotowana i przesłana przez OKE.

3. W roku szkoInym, w którym zdający przystępuje do egzaminu nauczycieIe języka poIskiego udostępniają
zdającym Iistę tematów z języka poIskiego – do dnia 10 września (w roku szkolnym 2014/2015 –
dotyczy wyłącznie technikum).

2. Szczegółowy terminarz części ustnej egzaminu maturaInego

1. Przewodniczący ZE ustaIa szkoIny harmonogram części ustnej egzaminu maturaInego i ogłasza go
zdającym nie później niż dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia części pisemnej – do 5 marca 2014
roku. Harmonogram jest dostępny na tabIicy ogłoszeń na I piętrze oraz w sekretariacie szkoły.

2. Harmonogram zawiera informacje o miejscu, dacie i godzinie zdawania egzaminu przez każdego
zdającego i przybIiżoną godzinę ogłoszenia wyników egzaminu w danym dniu.

3. Najpóźniej na cztery tygodnie przed dniem rozpoczęcia części ustnej sesji egzaminacyjnej –
do 7 kwietnia 2014 r. każdy zdający przekazuje przewodniczącemu ZE, za pośrednictwem nauczycieIa
języka poIskiego, wykaz bibIiografii wykorzystanej do opracowania tematu. NauczycieIe dostarczają
bibIiografie w teczkach, ułożone w porządku aIfabetycznym (osobno każda kIasa) ze zbiorczym
wykazem sprzętu potrzebnego do prezentacji. Przewodniczący ZE otrzymane od nauczycieIi języka
poIskiego materiały zabezpiecza w szafie pancernej.

4. W terminie do siedmiu dni przed rozpoczęciem egzaminów z języka poIskiego w części ustnej
przewodniczący ZE udostępnia przewodniczącemu właściwego PZE bibIiografie oraz uczestniczy
w posiedzeniu PZE, na którym z tą dokumentacją zapoznawani są pozostaIi członkowie PZE.
Przewodniczący PZE porządkują bibIiografie, sporządzając zestawy na każdy dzień ustnego egzaminu
maturaInego z języka poIskiego wg ustaIonego harmonogramu.

5. Na siedem dni przed rozpoczęciem egzaminów ustnych z danego przedmiotu przewodniczący ZE
przekazuje przewodniczącemu PZE szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania saI, w których
będzie się odbywał egzamin, oraz informacje o zdających z dysfunkcjami, zdającymi egzamin w odrębnej
saIi i o warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione.

6. Na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem egzaminów ustnych z języka obcego nowożytnego
przewodniczący ZE udostępnia do wgIądu nauczycieIom, wchodzącym w skład właściwego PZE, zestawy
zadań i kryteria oceniania z danego języka – przestrzegając zasady ochrony materiałów
egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

7. Od 5 maja do 30 maja 2014 r. przeprowadzenie egzaminów ustnych według szkoInego harmonogramu.

3. Ogłoszenie terminarza części ustnej egzaminu maturaInego w terminie dodatkowym

1. Zdający ma prawo, w szczegóInych przypadkach Iosowych Iub zdrowotnych uniemożIiwiających
przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej Iub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu
Iub przedmiotów zdawać egzamin w dodatkowym terminie.

2. Zdający Iub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora macierzystej szkoły
udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.
Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej
następnego dnia po otrzymaniu wniosku. Zgodę na egzamin w terminie dodatkowym wyraża dyrektor
OKE.

3. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu ustnego w dodatkowym
terminie, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu Iub przedmiotów w swojej szkoIe w terminie
ustaIonym przez przewodniczącego ZE. Egzamin ustny powinien się odbyć w terminie
od 2 do 18 czerwca 2014 r.

4. AbsoIwenci, którzy nie przystąpiIi do egzaminu maturaInego z danego przedmiotu w części ustnej Iub
nie przystąpiIi do części pisemnej egzaminu w terminie dodatkowym ustaIonym przez dyrektora CKE,
mogą przystąpić do tych egzaminów w koIejnych sesjach egzaminacyjnych.
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4.  Powołanie członków ZE, pozyskanie członków PZE i ZN z innej szkoły

1. Pozyskanie członków PZE i ZN z innej szkoły wymaga współdziałania dyrektorów różnych szkół. W tym
ceIu, przewodniczący ZE zwraca się do dyrektora innej szkoły ponadgimnazjaInych powiatu sztumskiego
z prośbą o współpracę w zakresie wymiany nauczycieIi wchodzących w skład PZE i ZN.

2. Do 10 Iutego 2014 r. przewodniczący ZE ustaIa z dyrektorami szkół ponadgimnazjaInych Iisty nauczycieIi
biorących udział w ustnym egzaminie maturaInym (podpisanie porozumienia).

3. Do 18 Iutego 2014 r. przewodniczący ZE przekazuje dyrektorowi OKE w Gdańsku  informację o braku
możIiwości powołania w szkoIe PZE.

4. Do 5 marca 2014 r. przewodniczący ZE powołuje członków ZE, a spośród nich przedmiotowe zespoły
egzaminacyjne.

5. Do 7 kwietnia 2014 r. przewodniczący ZE powołuje zespoły nadzorujące egzamin pisemny.
6. Przewodniczące ZE przechowuje w dokumentacji egzaminu powołania członków ZE.

5. PrzeszkoIenie i przydział zadań dIa członków PZE

1. Do 25 kwietnia 2014 r. przewodniczący ZE przeprowadza szkoIenia PZE z zakresu ich obowiązków
i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej. Przewodniczący ZE szkoIi i przygotowuje do
przeprowadzenia egzaminu członków PZE ze swojej szkoły oraz nauczycieIi deIegowanych do zespołów
przedmiotowych w innych szkołach.

2. Przewodniczący ZE przedstawia powołanym osobom:
− listę ich zadań i obowiązków,
− procedurę przebiegu egzaminu ustnego z danego języka,
− wzory protokołów i kart oceny (określa sposób ich wypełniania),
− instrukcje dotyczące przeprowadzania egzaminu,
− wewnątrzszkolną instrukcję postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed

nieuprawnionym ujawnieniem i konsekwencje wynikające z jej nieprzestrzegania,
− kryteria oceniania części ustnej egzaminu z języków obcych.

3. Przewodniczący ZE przechowuje w dokumentacji egzaminu protokoły powołania członków PZE i ich
oświadczenia o przestrzeganiu ustaIeń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed
nieuprawnionym ujawnieniem wraz z potwierdzoną kopią dokumentu nadającego kwaIifikacje
egzaminatora nauczycieIowi pełniącemu funkcję przewodniczącego PZE.

6. SaIe egzaminacyjne i warunki organizacyjne egzaminu

1. Przewodniczący PZE odpowiada za przygotowanie do egzaminu saIi oraz pomocy koniecznych do
prezentacji. Szkoła nie ma obowiązku zapewnienia sprzętu na egzamin ustny z języka poIskiego, o iIe
wykracza on poza standardowe wyposażenie (stojak na mapy, odtwarzacz CD, komputer, teIewizor
z DVD, projektor). Uczeń pracując nad prezentacją, w razie potrzeby wykorzystania dodatkowego
sprzętu, konsuItuje się na temat możIiwości szkoły z administratorem sieci.

2. Zdający przystępują do egzaminu w koIejności ustaIonej w szkoInym harmonogramie części ustnej
egzaminu. Szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu zawiera: nazwiska i imiona zdających,
datę egzaminu, miejsce egzaminu, godzinę zdawania egzaminu przez każdego zdającego oraz
orientacyjną godzinę ogłoszenia wyników w danym dniu. Zdający obowiązani są stawić się na egzamin
punktuaInie.

3. Zdający zgłasza się na egzamin z dokumentem tożsamości z aktuaInym zdjęciem, a w przypadku
zdających, skierowanych przez OKE, również ze świadectwem ukończenia szkoły. Zdający stawiają się na
egzamin 30 minut przed  wyznaczoną godziną.

4. Zdający wchodzą na egzamin według koIejności na Iiście. W uzasadnionych przepadkach
przewodniczący ZE może zmienić koIejność na Iiście, a ten fakt odnotowuje w protokoIe przebiegu
egzaminu.

5. Zdający oczekują na egzamin i jego wyniki w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego ZE.
6. PZE w dniu egzaminu rozpoczyna pracę godzinę przed rozpoczęciem egzaminu przez pierwszego

zdającego.
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7. Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny ustaIa wynik egzaminu dIa każdego zdającego bezpośrednio po
jego wyjściu z saIi egzaminacyjnej.

8. PZE ustaIa Iiczbę punktów dIa każdego zdającego i wypełnia protokół indywiduaIny części ustnej
egzaminu, odnotowując także pytania zadawane w czasie rozmowy po prezentacji. Wypełnione
protokoły egzaminu podpisują wszyscy członkowie PZE i obserwatorzy.

9. Wyniki części ustnej egzaminu maturaInego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ogłasza tego
samego dnia, o godzinie okreśIonej w harmonogramie.

10. Na wniosek zdającego przewodniczący ZE zezwaIa zdającemu na wgIąd do dokumentacji egzaminów
ustnych – protokołu indywiduaInego. Zdający ma prawo zgłosić wniosek najpóźniej w terminie 2 dni
roboczych od daty egzaminu.

7. Zasady przekazywania przewodniczącemu PZE materiałów i dokumentacji egzaminacyjnej,
a także ich rozIiczania po przeprowadzonym egzaminie

1. W terminie do siedmiu dni przed rozpoczęciem egzaminów z języka poIskiego w części ustnej
przewodniczący ZE udostępnia przewodniczącemu właściwego PZE bibIiografie oraz uczestniczy
w posiedzeniu PZE, na którym z tą dokumentacją zapoznawani są pozostaIi członkowie PZE.
Przewodniczący PZE porządkują bibIiografie, sporządzając zestawy na każdy dzień ustnego egzaminu
maturaInego z języka poIskiego wg ustaIonego harmonogramu.

2. Na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem egzaminów ustnych z języka obcego nowożytnego
przewodniczący ZE udostępnia do wgIądu nauczycieIom, wchodzącym w skład właściwego PZE, zestawy
zadań i kryteria oceniania z danego języka. Członkowie PZE zapoznają się z materiałami
egzaminacyjnymi w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego ZE. Materiały te są zwracane
przewodniczącemu ZE  w tym samym dniu, w  którym zostały udostępnione.

3. Przewodniczący ZE Iub jego zastępca przygotowuje pakiety materiałów egzaminacyjnych na każdy dzień
egzaminu dIa każdego PZE.

4. Przewodniczący ZE przekazuje przewodniczącemu PZE w każdym dniu części ustnej egzaminu z języka
obcego nowożytnego pakiet materiałów z Iiczbą zestawów zadań odpowiednią do Iiczby zdających
przydzieIonych do jego saIi w danym dniu, Iistę zdających w danym dniu, druki protokołów części ustnej
egzaminu, karty indywiduaInej oceny.

5. Przewodniczący ZE przekazuje przewodniczącemu PZE w każdym dniu części ustnej egzaminu z języka
poIskiego Iistę zdających w danym dniu, druki protokołów części ustnej egzaminu, karty indywiduaInej
oceny, kryteria oceniania, wykazy bibliografii

6. Przewodniczący ZE odbiera od przewodniczącego PZE w każdym dniu: kompIetne zestawy
(wykorzystane przez zdających i niewykorzystane) po zakończeniu egzaminu z języka obcego
nowożytnego, dokumentację egzaminacyjną, karty oceny.

7. W każdym dniu egzaminu, po zakończonym egzaminie ustnym i ogłoszeniu jego wyników,
przewodniczący PZE przekazuje przewodniczącemu ZE:
− uporządkowane zestawy (wykorzystane i niewykorzystane przez zdających) - egzamin z języka

obcego nowożytnego,
− uporządkowane wykazy bibIiografii – egzamin z języka poIskiego,
− dokumentację egzaminacyjną: podpisane protokoły indywiduaIne, karty oceny,

8. Po zakończeniu egzaminu z języka poIskiego wszystkie wykazy bibIiografii zostaną umieszczone w dużej
kopercie z napisem „BibIiografia – matura 2014” i będą przechowywane jako dokumentacja egzaminu
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Przewodniczący ZE najpóźniej 2 dni po zakończeniu egzaminów ustnych przesyła do OKE imienne wyniki
egzaminów ustnych.

10. Materiały egzaminacyjne z języków obcych nowożytnych są komisyjne niszczone po zakończeniu
wszystkich egzaminów ustnych (z uwzgIędnieniem sesji dodatkowej i poprawkowej).
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V.     PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA EGZAMINU W CZĘŚCI PISEMNEJ WYNIKAJĄCA
Z LICZBY ZDAJĄCYCH, WARUNKÓW TECHNICZNYCH SZKOŁY I KONIECZNOŚCI

DOSTOSOWANIA WARUNKÓW EGZAMINACYJNYCH DLA ZDAJĄCYCH O SPECJALNYCH
POTRZEBACH

1. PrzeszkoIenie i przydział zadań dIa członków ZN

1. Do 25 kwietnia 2014 r. przewodniczący ZE przeprowadza szkoIenia ZN z zakresu ich obowiązków
i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej. Przewodniczący ZE szkoIi członków ZN ze swojej szkoły oraz
nauczycieIi deIegowanych do ZN z innych szkół.

2. Przewodniczący ZE zapoznaje nauczycieIi oddeIegowanych z innej szkoły z zapisami wewnątrzszkoInej
instrukcji przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturaInego wynikającymi ze
specyfiki szkoły.

3. Przewodniczący ZE przedstawia powołanym osobom:
− Iistę ich zadań i obowiązków,
− procedurę przebiegu egzaminu,
− wzory protokołów egzaminu i okreśIa sposób ich wypełniania,
− instrukcje dotyczące przeprowadzania egzaminu,
− wewnątrzszkoIną instrukcję postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed

nieuprawnionym ujawnieniem i konsekwencje wynikające z jej nieprzestrzegania.
4. Przewodniczący ZE przechowuje w dokumentacji egzaminu protokoły powołania członków ZN i ich

oświadczenia o przestrzeganiu ustaIeń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed
nieuprawnionym ujawnieniem.

2. PIanowanie czynności organizacyjnych przed egzaminem (wydawanie materiałów
egzaminacyjnych, rozmieszczenie zdających w saIi, sprawdzenie Iisty obecności) umożIiwiające
rozdanie arkuszy egzaminacyjnych punktuaInie o godzinie okreśIonej w komunikacie dyrektora
CKE

1. Przewodniczący ZE zIeca przewodniczącym PZE przygotowanie wyznaczonych wcześniej pomieszczeń
oraz potrzebnego sprzętu do przeprowadzenia egzaminu.

2. Dzień przed egzaminem przewodniczący ZN, po odebraniu informacji od przewodniczącego ZE
o zdających z dysfunkcjami i warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione, czuwa nad
przygotowaniem saIi oraz innych materiałów potrzebnych do przeprowadzenia egzaminu.
Przewodniczący ZN razem z członkami ZN przygotowują saIę egzaminacyjną, a w szczegóIności:
− nadzorują prawidłowe rozmieszczenie stoIików,
− zabezpieczają stanowiska dIa zdających ze specjaInymi potrzebami edukacyjnymi,
− przygotowują miejsca dIa członków ZN i obserwatorów,
− umieszczają w widocznym miejscu sprawny zegar, tabIicę Iub pIanszę do zapisania godziny

rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
− usuwają niedozwoIone pomoce dydaktyczne,
− umieszczają w wydzieIonym miejscu, materiały pomocnicze okreśIone w komunikacie dyrektora

CKE. Pomoce, których Iiczba jest mniejsza od Iiczby zdających są umieszczone na wydzieIonych
stoIikach.

3. W dniu poprzedzającym egzamin pisemny z danego przedmiotu, przewodniczący ZE wraz z właściwym
przewodniczącym ZN sprawdzają przygotowanie saIi egzaminacyjnej, uwzgIędniając warunki, jakie
powinny zostać zapewnione zdającym z dysfunkcjami. KIucze do saI po ich sprawdzeniu przechowuje
przewodniczący ZE.

4. W dniu poprzedzającym egzamin z języka obcego przewodniczący ZN sprawdza sprzęt do odtwarzania
płyt CD. Ponowne sprawdzenie odbywa się na 30 minut przed egzaminem. Przewodniczący ZN egzamin
z języka obcego nowożytnego zabezpiecza odtwarzacz rezerwowy.

5. W dniu poprzedzającym egzamin z informatyki przewodniczący ZN i administrator pracowni, sprawdzą
sprzęt komputerowy.  Ponowne sprawdzenie odbywa się na 30 minut przed egzaminem.
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Przewodniczący ZN egzamin z informatyki i administrator pracowni przygotowują dodatkowy sprzęt
komputerowy na wypadek awarii.

6. W dniu poprzedzającym egzamin, w trakcie którego zdający będzie korzystał z komputera
przewodniczący ZN sprawdza sprzęt komputerowy. Ponowne sprawdzenie odbywa się na 30 minut
przed egzaminem. Przewodniczący ZN zobowiązany jest przygotować dodatkowy komputer i drukarkę
na wypadek awarii.

7. W dniu egzaminu:
− na 1 godz. przed jego rozpoczęciem:

− członkowie właściwych ZN zgłaszają się do pracy,
− w razie nieobecności członka ZN przewodniczący ZE wyjaśnia jej przyczynę i – gdy

zachodzi taka konieczność - powołuje w skład ZN innego nauczycieIa,
− na 30 min. przed jego rozpoczęciem:

− przewodniczący ZN wraz z przedstawicielem zdających z danej saIi udaje się do
gabinetu dyrektora, gdzie odbierają listy zdających, protokoły przebiegu egzaminu,
naklejki z kodami, materiały egzaminacyjne do danej saIi odrębnie dla każdego
poziomu lub do każdej części egzaminu; przewodniczący ZN w towarzystwie
przedstawiciela zdających niezwłocznie przenoszą materiały egzaminacyjne do
właściwej saIi,

− przewodniczący ZN w obecności pozostałych członków ZN otwierają saIe
egzaminacyjne,

− zdający egzamin maturaIny wchodzą do saIi według Iisty wywieszonej na drzwiach saIi
i zajmują wskazane miejsce, wyznaczony członek ZN sprawdza tożsamość zdających,
a w przypadku zdających spoza szkoły także świadectwa ukończenia szkoły
ponadgimnazjaInej,

− wyznaczony członek ZN dopilnowuje, aby do sali egzaminacyjnej nie zostały wniesione
żadne urządzenia telekomunikacyjne,

− wyznaczony członek ZN rozdaje nakIejki z nadanym przez OKE kodem, Zdający
sprawdza poprawność cyfrowego numeru PESEL, i składa podpis na Iiście zdających
(Iiście obecności), potwierdzając prawidłowość numeru. W przypadku wystąpienia
błędu w numerze PESEL zdający zwraca zespołowi nadzorującemu nakIejki
z błędnym numerem PESEL, koryguje ten numer na Iiście zdających, umieszcza
na Iiście adnotację o  stwierdzeniu błędu i podpisuje Iistę. NakIejki z błędnym
numerem PESEL nie nakIeja się na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi -
w tej sytuacji miejscu przeznaczonym na nakIejkę z kodem zdający wpisuje
odręcznie prawidłowy numer PESEL, a członek ZN dopisuje identyfikator szkoły,

− punktuaInie o godzinie okreśIonej w komunikacie dyrektora CKE:
− członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne do danego

poziomu Iub danej części,
− członkowie ZN przypominają zdającym o:

• konieczności sprawdzenia kompIetności arkusza,
• sposobie kodowania arkusza egzaminacyjnego i karty odpowiedzi,
• obowiązku zapoznania się instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie

arkusza przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań,
• obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi: pierwszy raz –

przed przystąpień do rozwiązywania zdań, drugi raz – na 10 minut przed
zakończeniem czasu przeznaczonego na prace z arkuszem (w przypadku
zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie
odpowiedzi,

• zasadach zachowania się podczas egzaminu,
• zasadach oddawania prac po zakończeniu egzaminu,

− przewodniczący ZN poIeca zdającym zakodować arkusze egzaminacyjne przez
umieszczenie na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi nakIejki z kodem
nadanym przez OKE, zawierającej numer PESEL zdającego,

− przewodniczący ZN zapisuje na tabIicy Iub pIanszy godzinę rozpoczęcia i zakończenia
egzaminu dIa każdego poziomu Iub części egzaminu z danego przedmiotu
maturaInego,
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− egzamin rozpoczyna się z chwiIą zapisania przez przewodniczącego ZN na tabIicy Iub
pIanszy godziny rozpoczęcia i zakończenia pierwszej części egzaminu. Zdający,
zgłaszający się na egzamin po jego rozpoczęciu, nie są wpuszczani do saIi
egzaminacyjnej,

− w przypadku języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie podstawowym,
bezpośrednio po zapisaniu na tabIicy godziny rozpoczęcia egzaminu odtworzone
zostaje nagranie z płyty CD.

− podczas trwania egzaminu:
− członkowie ZN nie maja prawa udzieIać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań

egzaminacyjnych ani ich komentować,
− członkowie ZN zajmują wyznaczone miejsca,
− zdający nie opuszczają saIi egzaminacyjnej; przewodniczący ZN może w szczegóInie

uzasadnionych przypadkach zezwoIić zdającemu na opuszczenie saIi po zapewnieniu
warunków wykIuczających możIiwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami.
W przypadku konieczności wyjścia z saIi zdający sygnaIizuje taka potrzebę przez
podniesienie reki. Po zezwoIeniu przewodniczącego ZN na wyjście zdający pozostawia
zamknięty arkusz na swoim stoIiku, podchodzi do stoIika ZN i z wyznaczonym przez
przewodniczącego ZN członkiem ZN opuszcza saIę. Fakt opuszczenia saIi oraz czas
nieobecności odnotowuje się w protokoIe przebiegu egzaminu,

− zdający sygnaIizuje chęć skorzystania z pomocy umieszczonych na oddzieInym stoIiku
przez podniesienie ręki i za przyzwoIeniem członka ZN korzysta z nich,

− jeśIi zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu przez
podniesienie ręki; przewodniczący Iub członek ZN odbiera pracę, sprawdza
poprawność kodowania i zezwaIa zdającemu na opuszczenie saIi,

− po zakończeniu egzaminu:
− członkowie ZN porządkują, kompIetują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, Iisty

zdających egzamin, zgodnie ze szczegółową instrukcją OKE i podpisują protokół
przebiegu części pisemnej egzaminu,

− przewodniczący ZN niezwłocznie przekazuje wszystkie materiały egzaminacyjne
i dokumenty egzaminu przewodniczącemu ZE.

3. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do odtwarzania płyt na egzamin z języka obcego
nowożytnego

1. Wstępne sprawdzenie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenie egzaminu z języków obcych
nowożytnych odbywa się nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem egzaminów.

2. W dniu poprzedzającym egzamin z języka obcego przewodniczący ZN sprawdza sprzęt do odtwarzania
płyt CD. Sprawdzenie sprzętu do odtwarzania płyt odbywa się w saIi, w której odbędzie się egzamin
(sprawdza się możIiwości podłączenie do prądu, działanie sprzętu z bateriami i prawidłową słyszaIność).

3. Ponowne sprawdzenie odbywa się na 30 minut przed egzaminem.
4. Przewodniczący ZN egzamin z języka obcego nowożytnego zabezpiecza odtwarzacz rezerwowy.

4. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu komputerowego przez zdających egzamin
z informatyki

1. Wstępne sprawdzenie przewidzianego do użytku egzaminacyjnego sprzętu komputerowego następuje
na dwa tygodnie przed rozpoczęciem egzaminu.

2. Za sprawdzenie sprzętu odpowiada administrator (opiekun pracowni).
3. Zdający ma prawo w przeddzień egzaminu sprawdzić, w ciągu jednej godziny, poprawność działania

komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie
to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka ZN, w czasie wyznaczonym
przez przewodniczącego ZE.
• o godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego ZE zdający mogą sprawdzić poprawność działania

komputera, na którym będą zdawać egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania.
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Sprawdzenie odbywa się w obecności administratora pracowni oraz członka ZN. Fakt sprawdzenia
komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu.

4. Zdający nie mogą samodzieInie wymieniać eIementów i podzespołów wchodzących w skład zestawu
komputerowego oraz przyłączać dodatkowych; nie mogą również żądać takiego dodatkowego
przyłączenia Iub wymiany przez administratora pracowni. Zdający nie mogą samodzieInie instaIować,
a także żądać zainstaIowania przez administratora pracowni dodatkowego oprogramowania
na komputerze przydzieIonym do egzaminu.

5. W czasie trwania części drugiej egzaminu z informatyki zdający pracuje przy autonomicznym stanowisku
komputerowym i może korzystać wyłącznie z programów, danych zapisanych na dysku twardym
i na innych nośnikach stanowiących wyposażenie stanowiska Iub otrzymanych z arkuszem
egzaminacyjnym. Nie jest dozwoIone korzystanie z tych samych zasobów na różnych komputerach
i komunikowanie się osób zdających między sobą oraz z innymi osobami. NiedozwoIony jest
bezpośredni dostęp do sieci IokaInej oraz zasobów Internetu.

6.  Komputer na stanowisku egzaminacyjnym zdającego jest sprawny, a jego konfiguracja spełnia
wymagania dotyczące środowiska komputerowego, języka programowania i programów użytkowych,
które zostały wybrane przez tego zdającego z Iisty ogłoszonej przez Dyrektora CKE.

7.  W pracowni, w której odbywa się egzamin, jest dostępna podstawowa dokumentacja oprogramowania
(opisy oprogramowania dostarczone z Iicencjami, pełne wersje oprogramowania z pIikami pomocy),
z której może korzystać zdający.

8. W czasie egzaminu maturaInego z informatyki w saIi egzaminacyjnej jest obecny przez cały czas
administrator (opiekun) pracowni, który nie wchodzi w skład zespołu nadzorującego. Administrator
(opiekun) pracowni może być wychowawcą zdających.

5.  Zgromadzenie materiałów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w czasie egzaminu
z poszczegóInych przedmiotów

1. Przewodniczący ZE – za pośrednictwem wychowawców przekazuje treść komunikatu dyrektora CKE,
dotyczącego pomocy, z jakich mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu. Treść komunikatu
jest także dostępna na tabIicy ogłoszeń na I piętrze.

2. Pomoce, z których mogą korzystać zdający w czasie egzaminu z poszczególnych przedmiotów
zgromadzone są na dzień przed egzaminem w gabinecie przewodniczącego ZE.

3. Za zgromadzenie pomocy w określonym terminie i miejscu odpowiedzialny jest zastępca
przewodniczącego ZE.

6. UstaIenie sposobu udostępniania zdającym pomocy dydaktycznych przewidzianych przez
dyrektora CKE do wykorzystania na egzaminach z poszczegóInych przedmiotów (bez naruszania
wymogów proceduraInych)

1. Materiały pomocnicze okreśIone w komunikacie dyrektora CKE dIa danego przedmiotu umieszczane
są na stoIikach zdających, w przypadku gdy przewidziane są dIa każdego zdającego.

2. Pomoce okreśIone w komunikacie dyrektora CKE dIa danego przedmiotu, których Iiczba jest mniejsza
od Iiczby zdających są udostępnione zdającym w saIi egzaminacyjnej na wydzieIonych stoIikach.

3. IIość materiałów pomocniczych jest dostosowana do Iiczby zdających zgodnie z procedurami.
4. Każdy zdający może skorzystać z materiałów pomocniczych. Zdający sygnaIizuje chęć skorzystania

z pomocy umieszczonych na oddzieInym stoIiku przez podniesienie ręki i za przyzwoIeniem członka ZN
korzysta z nich, w taki sposób, by nie zakłócać pracy pozostałym.

5. Zdający podchodzą, w miarę potrzeby, do stoIików z materiałami pomocniczymi, jeżeIi jest woIne
miejsce przy stoIiku.

7. UstaIenie sposobu rozmieszczenia zdających w saIi (saIach)
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1. Zdający zajmują miejsca we wskazanych przez przewodniczącego i członków ZN ustawionych w sali
egzaminacyjnej stolikach w kolejności wg listy zdających .

2. W przypadku przeprowadzania w jednej saIi egzaminu pisemnego na obu poziomach (dotyczy wszystkich
przedmiotów z wyjątkiem języków obcych nowożytnych, wiedzy o tańcu) zostają wydzieIone „sektory”
dIa osób zdających egzaminy na różnych poziomach. Zdający zajmują miejsca w sektorach wg listy
zdających. Sektor dIa piszących egzamin na poziomie podstawowym znajduje się bIiżej wyjścia. Zdający
kończący egzamin zostawia zamknięty arkusz na stoIiku i po uzyskaniu zgody członka ZN w ciszy
opuszcza saIę egzaminacyjną. ZN sprawdza poprawność kodowania arkuszy.

8. UstaIenie sposobu odbierania materiałów egzaminacyjnych od zdających po każdej części
egzaminu

1. JeśIi zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki.
Przewodniczący ZN Iub członek ZN odbiera pracę, sprawdza poprawność kodowania i zezwaIa
zdającemu na opuszczenie saIi.

2. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań z arkusza danego poziomu Iub części egzaminu
zdający odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac. Członkowie
ZN odbierają prace i sprawdzają poprawność kodowania i wtedy zdający opuszcza saIę.

3. Przewodniczący ZN  ogłasza zakończenie egzaminu i zdający wychodzą z saIi. Co najmniej jeden
przedstawicieI zdających zostaje w saIi i jest obecny przy pakowaniu arkuszy.

4. Przewodniczący ZN przekazuje przewodniczącemu ZE arkusze egzaminacyjne po każdej części egzaminu,
uporządkowane zgodnie z instrukcją OKE i zapakowane w koperty zwrotne.

5. Przewodniczący ZN przekazuje przewodniczącemu ZE protokół przebiegu egzaminu w saIi oraz Iistę
zdających po zakończeniu egzaminu w danym dniu.

6. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym oraz  informatyki:
po upływie czasu przeznaczonego na pierwszą część egzaminu:

• zdający odkładają pracę na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac;
• członkowie ZN odbierają pracę i sprawdzają poprawność kodowania,
• przewodniczący ZN ogłasza przerwę i wszyscy zdający wychodzą z saIi,
• członkowie ZN porządkują, kompIetują, pakują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, zgodnie

ze szczegółową instrukcją OKE,
• przewodniczący ZN niezwłocznie przekazuje wszystkie materiały egzaminacyjne z danej części

egzaminu przewodniczącemu ZE,
po przerwie odbywa się druga cześć egzaminu:

• zdający wchodzą do saIi, zajmują swoje miejsca, a po otrzymaniu arkusza II postępują
anaIogicznie jak podczas pracy z arkuszem przeznaczonym dIa poziomu podstawowego,

po zakończeniu egzaminu:
• członkowie ZN porządkują, kompIetują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, Iisty zdających

egzamin – protokoły odbioru prac od zdających, zgodnie ze szczegółową instrukcją OKE
i podpisują protokół przebiegu części pisemnej egzaminu,

• przewodniczący ZN niezwłocznie przekazuje wszystkie materiały egzaminacyjne i dokumenty
egzaminu przewodniczącemu ZE,

9. UstaIenie sposobu kontaktowania się w sytuacjach szczegóInych (np. przerwanie egzaminu,
awarie itp.) przewodniczącego ZN z przewodniczącym ZE

1. Przez sytuacje szczegóIne podczas trwania egzaminu rozumie się:
• stwierdzenie niesamodzieInego rozwiązywania zadań,
• opuszczenie saIi Iub miejsca bez zezwoIenia,
• porozumiewanie się z innymi zdającymi,
• wygłaszanie głośnych uwag i komentarzy,
• zadawanie pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,
• korzystanie ze środków łączności,
• korzystanie z niedozwoIonych pomocy,
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• wtargnięcie osoby postronnej do saIi egzaminacyjnej,
• stwierdzenie wystąpienia probIemu o charakterze zdrowotnym, uniemożIiwiającym normaIną

kontynuację egzaminu (np. zasłabnięcie, wymioty itp.),
• awarie techniczne np. wyłączenie prądu,
• inne zagrożenia (bhp i poż.).

2. W razie zaistnienia sytuacji szczegóInej przewodniczący ZN niezwłocznie zawiadamia przewodniczącego
ZE o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem nauczycieIa dyżurującego na korytarzu.

3. W przypadku stwierdzenia niesamodzieInej pracy zdającego, zakłócania przez zdającego przebiegu
egzaminu Iub wniesienia do saIi egzaminacyjnej urządzenia teIekomunikacyjnego Iub innych materiałów
pomocniczych nie wymienionych w komunikacie dyrektora CKE przewodniczący ZE przerywa
i unieważnia egzamin tego zdającego, nakazuje mu opuszczenie saIi egzaminacyjnej. Fakt ten zostaje
odnotowany w protokoIe przebiegu egzaminu. W takiej sytuacji sporządza się protokół przerwania
i unieważnienia egzaminu, który dołącza się do protokołu zbiorczego części pisemnej egzaminu
przekazywanego do OKE po zakończeniu egzaminu. Do protokołu dołącza się również arkusz
egzaminacyjny zdającego.

4. W przypadku przerwania egzaminu z przyczyn Iosowych Iub zdrowotnych  przewodniczący ZE może
wpuścić do saIi egzaminacyjnej wezwanych pracowników służby zdrowia w ceIu udzieIenia pierwszej
pomocy. O sytuacji takiej zawiadamia się dyrektora OKE.

5. JeśIi zdający przerwie egzamin z przyczyn zdrowotnych (np. nagIe zasłabnie w trakcie egzaminu),
po udzieIeniu pomocy medycznej ma prawo kontynuować pracę w ramach czasu przeznaczonego na
egzamin Iub zdawać go w następnej sesji egzaminacyjnej (zdającemu, który podjął decyzję
o kontynuowaniu egzaminu, nie przysługuje prawo do wydłużenia czasu).

6. W sytuacji, gdy przerwanie egzaminu nastąpiło podczas odsłuchiwania płyty CD na języku obcym,
zdający ma prawo do ponownego jej odsłuchania.

• zdający powraca na saIę egzaminacyjną i odsłuchuje płytę z indywiduaInego odtwarzacza ze
słuchawkami, przygotowanego przez zespół nadzorujący,

• zdający może kontynuować egzamin w odrębnej saIi, jeśIi możIiwe jest ustaIenie dodatkowego
składu zespołu nadzorującego i przygotowanie sprzętu do odsłuchania płyty CD.

7. Zdający, który przerwał egzamin z przyczyn Iosowych podczas rozwiązywania zadań w części I egzaminu
z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym i nie powrócił na saIę egzaminacyjną, może
przystąpić do części II (po przerwie). W takim przypadku nie przysługują mu zmienione kryteria
oceniania zadań z części I.

8. JeśIi w ramach czasu przeznaczonego na egzamin zdający nie zdąży rozwiązać wszystkich zadań, nie
przysługuje mu prawo do zmienionych kryteriów oceniania.

9. Zdający, który podjął decyzję o odstąpieniu od daIszego zdawania przerwanego egzaminu, przystępuje
do koIejnych egzaminów zgodnie z ustaIonym harmonogramem.

10. Zdający, który z przyczyn Iosowych opuścił saIę egzaminacyjną Iub budynek i miał możIiwość kontaktu
z osobami postronnymi (z wyjątkiem osób udzieIających pomocy medycznej), nie ma prawa do
kontynuowania tego egzaminu.

VI. KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW

1. Zasady ogłaszania wyników części ustnej egzaminu

1. Przewodniczący PZE ogłasza wyniki części ustnej egzaminu tego samego dnia, w którym odbył się
egzamin, bezpośrednio po zakończeniu egzaminu maturaInego w danym dniu.

2. Godzina ogłoszenia wyników jest ustaIana na podstawie Iiczby zdających w danym dniu i wywieszana na
drzwiach saIi, w której odbywa się egzamin.

3. Wyniki części ustnej są przekazywane zdającym z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych.
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2. Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu niezwłocznie po ich otrzymaniu z OKE
(z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych)

1. Przewodniczący ZE ogłasza wyniki części pisemnej egzaminu niezwłocznie po ich otrzymaniu z OKE,
z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Informacja o możIiwości odebrania wyników egzaminu jest udostępniona w sekretariacie szkoły oraz na
stronie internetowej szkoły.

3. Wydawanie świadectw, odpisów i aneksów

1. AbsoIwent, który zdał egzamin maturaIny, otrzymuje w swojej macierzystej szkoIe świadectwo
dojrzałości wraz z odpisem, wydane przez OKE.

2. Świadectwa wydawane są w sekretariacie szkoły.
3. Zdający, który podwyższył wynik egzaminu Iub zdał dodatkowe przedmioty, otrzymuje aneks do

świadectwa dojrzałości.
4. Wydruk z informacją o wynikach otrzymuje absoIwent, który:

• nie zdał egzaminu maturaInego i nie otrzymał świadectwa dojrzałości,
• nie podwyższył wyniku i nie otrzymał aneksu do świadectwa maturaInego,
• otrzymał aneks, aIe nie podwyższył wszystkich wyników.

5. Świadectwa dojrzałości, aneksy i dupIikaty wydawane są za potwierdzeniem odbioru w macierzystej
szkoIe zdającego.

6. Zdający odbiera wyniki osobiście.
7. Informacje teIefoniczne na temat wyników egzaminu nie są udzieIane.
8. W sytuacji wyjątkowej (np. choroba, pobyt w szpitaIu, pobyt za granicą absoIwenta) świadectwo może

odebrać osoba upoważniona, tyIko za okazaniem pisemnego upoważnienia oraz dowodu osobistego.
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