
                  HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW MATURALNYCH MAJ 2023r.

                                      IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO

TERMINY                               ZADANIE/DZIAŁANIE
przyjęcie od absolwentów szkoły, którzy planują złożenie deklaracji wstępnej przystąpienia do egzaminu maturalnego

w postaci elektronicznej, wniosków o nadanie loginu i hasła do systemu informatycznego , w którym można  złożyć 

do 20 września 2022r. deklarację  w postaci elektronicznej ; login oraz hasło należy przekazać w terminie 7 dni roboczych od otrzymania 

wnioski

przekazanie uczniom szkoły loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego, w którym można złożyć  deklarację

do 25 września 2022r. ( wstępną oraz ostateczną) przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej.

omówienie regulaminu matury na lekcjach wychowawczych.

do 28 września 2022r.

przyjęcie od uczniów lub absolwentów deklaracji wstępnych oraz dokumentów uprawniających do dostosowania 

do 30 września 2022r. warunków i form egzaminu maruralnego

przyjęcie od absolwentów szkoły, którzy planują złożenie deklaracji ostatecznej przystąpienia do egzaminu 

do 15 stycznia 2023r. maturalnego w postaci elektronicznej, wniosków o nadanie loginów i hasła dostępu do systemu informatycznego

w którym można złożyć  deklarację  w postaci elektronicznej 

przyjęcie od uczniów lub absolwentów , w tym absolwentów - obywateli Ukrainy ,deklaracji ostatecznych oraz 

dokumentów  uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego ; przyjęcie brakującej 

do 7 lutego 2023r. dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

przjęcie od absolwentów  uzasadnionego wniosku o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole, którą

ukończył, wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego i niezwłoczne przekazanie tych ,dokumentów do

 dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

ustalenie sposobów dostosowania warunków i form egzaminu dla uczniów i absolwentów uprawnionych do 

do 10 lutego 2023r. dostosowań oraz poinformowania ich o nich na piśmie.



przyjęcie oświadczeń uczniów i absolwentów o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań

do 15 lutego 2023r.

powołanie  członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu

do 6 marca 2023r. powołanie  członków zespołu przedmiotowego  części ustnej egzaminu oraz wyznaczenie ich przewodniczących

opracowanie i ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego  oraz

niezwłocznie  przekazanie go dyrektorowi OKE

przyjęcie od absolewntów, którz mieli obowiązek wniesienia opłat za egzamin maturalny  z danego przedmiotu lub

do 7 marca 2023r. przedmiotów, kopii dowodu wniesienia opłaty w odpowiedniej wysokości.

przyjęcie od uczniów - obywateli Ukrainy. Którzy rozpoczeli naukę w klasie  programowo  najwyższej po 30 września

do 15 marca 2023r. 2022r. , deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

powołanie zespołu nadzorującego oraz wyznaczenie ich przewodniczących

do 4 kwietnia  2023r.

przyjęcie oświadczeń absolwentów z innych szkół, skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE, o korzystaniu

do 5 kwietnia 2023r. albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań

przeszkolenie członków zespołu egzaminacyjnego w zakresie organizacji egzaminu maturalnego.

do 28 kwietnia 2023r.

przeprowadzenie części pisemnej, egzaminu maturalnego w części głownej.

4-23 maja 2023r.

przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków obcych nowożytnych w terminie 

10-23 maja 2023r. głownym



przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

1-19 czerwca 2023r.

5- 7 czerwca 2023r. przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego,języka obcego nowożytnego

przyjęcie  z OKE świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń.

do 7 lipca 2023r.

ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego; przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości , aneksów

7 lipca 2023r.  i zaświadczeń

zebranie pisemnych oświadczeń  absolwentów o zamiarze przystąpienia  do egzaminu w terminie poprawkowym

do 14lipca 2023r.

przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

 21 lipca 2023r.

przeprowadzenie części pisemnej  egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

22 sierpnia 2023r.

zniszczenie wydruków wykorzystanych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z języków obcych 

do 31 sierpnia 2023r. nowożytnych

przyjęcie z OKE świadectw dojrzałości i informacji o wynikach maturalnych po sesji poprawkowej

do 8 września 2023r.


