WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA
PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZWNIE EGZAMINU MATURALNEGO

TERMIN REALIZACJI
DO 10.09.2018
OD 10.09.2018

OD 15.09.2018

DO 15.09.2018

DO 15.09.2018

Do 15.09.2018

DO 20.09.2018

DO 30.09.2018

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ
(UWZGLĘDNIAJĄCY INFORMACJE CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN)
ROK SZKOLNY 2018/2019
UCZNIOWIE /
NAYCZYCIELE /
PRZEWODNICZĄCY SZE /
ABSOLWENCI
WYCHOWAWCY
DYREKTOR SZKOŁY
Ogłoszenie harmonogramu egzaminu maturalnego
podanego przez dyrektora CKE.
Zapewnienie nauczycielom dostępu do dokumentacji
na temat procedur, organizacji i przeprowadzania
egzaminu maturalnego.
Zapewnienie uczniom klas II i III
Zapewnienie uczniom klas II i III dostępu
dostępu do materiałów informacyjnych do materiałów informacyjnych dotyczących egzaminu
dotyczących egzaminu maturalnego
maturalnego.
(nauczyciel bibliotekarz).
Poinformowanie uczniów o komunikacie dyrektora
CKE w sprawie materiałów i przyborów
pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na
egzaminie maturalnym w 2017 roku.
Poinformowanie uczniów o komunikacie dyrektora
CKE w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych
uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do
danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części
ustnej lub w części pisemnej w 2018r.
Poinformowanie uczniów o komunikacie dyrektora
CKE w sprawie listy systemów operacyjnych,
programów użytkowych oraz języków programowania
na egzaminie maturalnym z informatyki w 2018 roku.
Poinformowanie uczniów klas III i ich rodziców o
zasadach organizacji i przeprowadzania egzaminu
maturalnego w roku szkolnym 2018/2019.
Poinformowanie uczniów klas III o prawie
przystąpienia do egz. maturalnego w warunkach i
formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych.

DO 30.09.2018

Złożenie wstępnej, pisemnej
deklaracji dotyczącej wyboru
przedmiotów na egzamin ustny i
pisemny, środowiska
komputerowego oraz
udokumentowanych wniosków o
dostosowanie warunków i formy
egzaminu, absolwenci do 2014r:
poziomu przedmiotów oraz tematu z
języka polskiego.

DO 30.09.2018

Złożenie zaświadczeń o stanie
zdrowia lub opinii poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w
tym poradni specjalistycznej o
specyficznych trudnościach w
uczeniu się (wraz z deklaracją).

DO 30.10.2018

Odbiór od uczniów pisemnych
deklaracji przystąpienia
do egzaminu maturalnego.

Potwierdzenie odbioru pisemnych deklaracji
przystąpienia do egzaminu maturalnego od uczniów
i absolwentów z lat ubiegłych, sporządzenie ich kopii
i przekazanie potwierdzonych kopii zdającym.

Poinformowanie uczniów klas II
o zasadach organizacji
i przeprowadzania egzaminu
maturalnego w r. szkolnym 2019/2020.

Poinformowanie rodziców uczniów klas II
o zasadach organizacji i przeprowadzania egzaminu
maturalnego w roku szkolnym
2019/2020.

DO 31.12.2018

Przyjęcie od absolwenta uzasadnionego wniosku o
przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole,
niż szkoła, którą ukończył wraz z deklaracją
przystąpienia do egzaminu maturalnego i niezwłoczne
przekazanie tych dokumentów do dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej

DO 31.12.2018

Zamówienie w porozumieniu z dyrektorem OKE w
przypadku zdających z mózgowym porażeniem
dziecięcym arkusz dostosowany do dysfunkcji na
podstawie szczegółowych zapisów zawartych w
orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, (w
wyjątkowych sytuacjach arkusz może zostać
zamówiony w terminie późniejszym).

DO 7.02.2019

DO 7.02.2019

Uzupełnienie dokumentacji
wniosków o dostosowanie warunków
i formy egzaminu.
Złożenie ostatecznych deklaracji
dotyczącej wyboru przedmiotów na
egzamin ustny i pisemny, środowiska
komputerowego, absolwenci:
poziomu przedmiotów oraz tematu z
języka polskiego.

Uzgodnienie z dyrektorem OKE warunków zdawania
egzaminu w przypadkach nieujętych w komunikacie o
dostosowaniach
Informacja 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.

DO 10.02.2019

DO 10.02.2019

DO 10.02.2019

DO 15.02.2019

DO 15.02.2019

DO 15.02.2019

DO 20.02.2019

DO 20.02.2019

Odbiór od uczniów ostatecznych deklaracji
dotyczących wyboru przedmiotów na egzamin ustny
i pisemny, a od absolwentów ich poziomu oraz tematu
z języka polskiego (środowiska komputerowego).

Pisemne porozumienie z dyrektorem OKE w sprawie
dostosowań uczniów z uwagi na niepełnosprawności
sprzężone.
Złożenie oświadczenia o korzystaniu
albo nie korzystaniu ze wskazanych
sposobów dostosowania.
Złożenie zapotrzebowania na arkusze egzaminacyjne
dla nauczycieli wspomagających zdających w czytaniu
lub pisaniu
Przesłanie dyrektorowi OKE poprzez Hermes
ostatecznych informacji obejmującej dane zawarte
w złożonych przez uczniów i absolwentów
deklaracjach i oświadczeniach.
Przesłanie do OKE informacji
o braku możliwości powołania komisji
do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego.
Sprawdzenie list weryfikacyjnych w plikach
Hermes.

DO 20.02.2019

DO 27.02.2019
DO 6.03.2019
DO 6.03.2019
DO 6.03.2019

DO 6.03.2019

DO 6.03.2019
DO 10.03.2019

DO 15.03.2019

Przesłanie do OKE w formie pisemnej informacji
o liczbie poszczególnych rodzajów zestawów zadań
przeznaczonych dla nauczycieli wspomagających.
Zgłoszenie do OKE ostatecznych informacji
w plikach Hermes.
Wniosek do dyrektora OKE o wyrażenie zgody na
przeprowadzenie egz. w miejscu innym niż szkoła.
Przesłanie wersji elektronicznej harmonogramu
egzaminów ustnych do OKE.
Szkolenie członków PZE (przedstawienie listy zadań,
procedury przebiegu egzaminu w części ustnej,
wzorów protokołów oraz wewnątrzszkolnej instrukcji
postępowania z materiałami egzaminacyjnymi).
Powołanie:
- zastępcy Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego,
- członków Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego,
- Przedmiotowych Zespołów Egzaminacyjnych.
Zebranie oświadczeń o przestrzeganiu ustaleń
w sprawie zabezpieczenia materiałów
egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem
i ochrony danych osobowych.
Zebranie potwierdzonych kopii decyzji o wpisie
do ewidencji egzaminatorów nauczycieli pełniących
funkcję przewodniczących tych zespołów.
Zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół,
których nauczyciele wchodzą w skład zespołu
egzaminacyjnego
Ogłoszenie harmonogramu przeprowadzenia części
ustnej egzaminu maturalnego.
Informacja na piśmie dla absolwentów o wskazanym
sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub
formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do ich
potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.
Przyjęcie oświadczeń absolwentów z innych szkół,
skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE, o
korzystaniu albo nie korzystaniu z przyznanych
dostosowań

Podjęcie się zorganizowania i przeprowadzenia części
ustnej egzaminu dla uczniów innej szkoły po
powierzeniu tego zadania przez dyrektora OKE.
Poinformowanie zdających o konieczności zdawania
części ustnej egzaminu z danego przedmiotu w innej
szkole w przypadku otrzymania od dyrektora OKE
takiej decyzji.

DO 6.04.2019

DO 4.04.2019

DO 4.04.2019

Przekazanie dyrektorowi szkoły
przez absolwentów do 2014 r,
bibliografii wraz z wykazem sprzętu
niezbędnego do prezentacji tematu na
egzaminie ustnym z języka
polskiego.
Powołanie Zespołów Nadzorujących przebieg pisemnej
części egzaminu maturalnego.

DO 4.04.2019

DO 20.04.2019

DO 20.04.2019

Możliwość dokonania zmiany
wyboru przedmiotu wskazanego w
deklaracji w przypadku uzyskania
tytułu laureata lub finalisty
olimpiady.
Przekazanie zdającym instrukcji
dotyczącej przebiegu egzaminu,
przeszkolenie ich z zasad kodowania
arkuszy egzaminacyjnych i kart
odpowiedzi

DO 20.04.2019
DO 20.04.2019

DO 20.04.2019

Poinformowanie uczniów, którzy nie
przystępują do egzaminu maturalnego
bezpośrednio po ukończeniu szkoły, o
miejscu i terminie składania deklaracji
do kolejnej sesji egzaminacyjnej
(nauczyciele wychowawcy).

Szkolenie członków PZE z zakresu ich obowiązków
i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej.
Szkolenie członków ZN (lista zadań i obowiązków,
procedura przebiegu egzaminu, wzory protokołów
i wewnątrzszkolna instrukcja postępowania podczas
egzaminu i z materiałami egzaminacyjnymi).
Poinformowanie uczniów, którzy nie przystępują
do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu
szkoły, o miejscu i terminie składania deklaracji
do kolejnej sesji egzaminacyjnej
(za pośrednictwem nauczycieli wychowawców).

Poinformowanie uczniów klas III o ustalonym
w szkole trybie postępowania w przypadku nie
zgłoszenia się na egzamin lub przerwania go przez
zdającego z przyczyn zdrowotnych lub losowych
oraz w przypadku nie zdania jednego egzaminu.
Przekazanie zdającym informacji o terminie ogłoszenia
wyników i odbioru świadectw.

DO 20.04.2019

DO 20.04.2019

DO 24.04.2019

DO 24.04.2019

DO 28.04.2019

DO 30.04.2019
DO 6.05.2019

Przeddzień części ustnej
egzaminu maturalnego z języka
polskiego i obcego.
6.05. - 23.05.2019
6.05 – 23.05.2019
9.05 – 22.05.2019
z wyjątkiem 13 i 20.05.2019
6.05 - 23.05.2019

Przekazanie przewodniczącemu SZE
(dyrektorowi szkoły) przez
absolwentów do 2014r., podpisanego
planu prezentacji tematu z języka
polskiego.
Przekazanie uczniom klas II informacji o sposobach
dostosowania warunków i formy przeprowadzania
egzaminu maturalnego do specyficznych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych absolwentów.
Odbiór i zabezpieczenie zestawów zadań
egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej
egzaminu z języków obcych nowożytnych.
Zgłoszenie do OKE informacji dotyczących usunięcia
z lisy zdających uczniów, którzy nie ukończyli szkoły.
Przygotowanie sal egzaminacyjnych do
przeprowadzenia części ustnej i pisemnej egzaminu
zgodnie z zasadami opisanymi w procedurze
przebiegu egzaminy.
Umożliwienie członkom PZE wgląd w zestawy zadań
i kryteria oceniania na część ustną egzaminu z języka
polskiego i obcego.
Nadzór nad przeprowadzeniem egzaminów pisemnych
według harmonogramu.
Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z
języków obcych nowożytnych.
Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z
języka polskiego.
Realizacja zadań według procedur, w tym m.in.:
- odbieranie zgodnie z harmonogramem dystrybucji
i zabezpieczanie przesyłek z arkuszami egzamin.,

DO 30.05.2019

3 - 19.06.2019

3 - 8.06.2019
4.07.2019

4.07.2019

DO 11.07.2019

- zabezpieczenie wypełnionych arkuszy
egzaminacyjnych,
- przekazywanie wypełnionych arkuszy
egzaminacyjnych wraz z dokumentacją części pisemnej
egzaminu maturalnego do miejsca wskazanego przez
dyrektora OKE.
- rozliczenie zestawów na egzaminy ustne z jęz.
obcych (o ile wszyscy zdali egzaminy ustne).
Przekazanie informacji uczniom, którzy uzyskali zgodę
dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu
maturalnego w dodatkowym terminie o jego miejscu.
Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego
w terminie dodatkowym (formuła do 2014r).
Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego
w terminie dodatkowym (formuła od 2015r).
Odbiór z OKE wyników, świadectw dojrzałości
i aneksów oraz ogłoszenie wyników i wydanie
świadectw absolwentom.
Przekazanie absolwentom informacji o uprawnieniach
i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej oraz
kolejnych sesjach egzaminacyjnych.
Odbiór pisemnych oświadczeń absolwentów
o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego.

DO 13.07.2019

Przekazanie do OKE informacji dotyczących zgłoszeń
do sesji poprawkowej.

DO 8.08.2019

Ogłoszenie informacji dyrektora OKE o miejscu
przeprowadzenie poprawkowego egzaminu
maturalnego.

DO 8.08.2019

Powołanie Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych
i Zespołów Nadzorujących przebieg ustnej i pisemnej
części poprawkowego egzaminu maturalnego.
Realizacja zadań według procedur, związanych
z przeprowadzeniem poprawkowego, ustnego
egzaminu maturalnego.

20.08 – 21.08.2019

20.08.2019

12.09.1019

DO 7.01.2020

DO 12.03.2020

Realizacja zadań według procedur, związanych
z przeprowadzeniem poprawkowego, pisemnego
egzaminu maturalnego.
Odbiór z OKE wyników, świadectw dojrzałości
i aneksów oraz ogłoszenie wyników i wydanie
świadectw absolwentom zdającym egzamin w terminie
poprawkowym.
Przechowanie protokołów indywidualnych części
ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,
protokołów przebiegu egzaminu maturalnego z danego
przedmiotu z poszczególnych sal, dokumentów
powołujących zespoły nadzorujące przebieg części
pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych
salach egzaminacyjnych oraz przewodniczących tych
zespołów, dokumenty powołujące zespoły
przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej
egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów
oraz przewodniczących tych zespołów, harmonogram
przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego.
Przechowanie wyżej wymienionych dokumentów
dotyczących egzaminu poprawkowego.

