
ORGANIZACJA  EGZAMINU  MATURALNEGO  
SESJA WIOSENNA  2017 r. 

L.p. Zadanie Termin 

1. Zapoznanie uczniów   oraz  ich rodziców z  regulaminem 
egz. maturalnego. 

do 30.09.2016 r. 

2. Złożenie deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów 
egzaminacyjnych i ich poziomów wraz z dostosowaniem 
warunków i form egzaminu do potrzeb zdających.   

do 30.09.2016 r. 

3. Próbny egzamin maturalny: 
próba generalna (j. polski, j. obcy, matematyka i przedmiot 
dodatkowy) 

termin zostanie 
podany  

4. Ostateczny termin dokonania zmian w deklaracji maturalnej. do  7.02.2017 r. 
5. Ustalenie sposobów dostosowania warunków i form 

egzaminu dla uprawnionych uczniów oraz poinformowanie 
ich na piśmie.  
Przyjęcie oświadczeń uczniów o korzystaniu albo 
niekorzystaniu z przyznanych dostosowań. 

do 10.02.2017 r. 

do 15.02.2017 r. 

6. Przekazanie do OKE danych dotyczących egz. maturalnego 
w zapisie elektronicznym oraz w wersji papierowej 
potwierdzonej podpisem zdającego. 

do 15.02.2017 r. 

7. Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego  zastępcy 
zespół egzaminacyjnego 

do  4.03.2017 r. 

8. Ogłoszenie przez Dyrektora CKE o pomocach, z których 
mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu 
maturalnego. 

do  7.09.2016 r. 

9. Powołanie zespołów egzaminacyjnych doprze prowadzenia 
egzaminów ustnych. 

do 4.03.2017 r. 

10. Ogłoszenie szkolnego harmonogramu egzaminów 
maturalnych w części ustnej.  

do 4.03.2017 r. 

11. Powołanie zespołów nadzorujących egzamin pisemny. do 4.04.2017 r. 
12. Przeszkolenie zespołów nadzorujących i przedmiotowych 

przeprowadzających egzamin maturalny. 
marzec/kwiecień 
2017 r. 

13. Wystawienie ocen końcowych uczniom klas maturalnych i 
podanie im do wiadomości. 

do 12.04.2017 r. 

14. Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych 25.04.2017 r. 
15. Ogłoszenie listy abiturientów i wręczenie świadectw 

ukończenia szkoły średniej 
27.04.2017 r. 

16. Egzaminy pisemne zgodnie z kalendarzem ogłoszonym 
przez dyrektora CKE 

4-24.05 2017 r.

17. Egzaminy ustne zgodnie z wewnętrznym harmonogramem 
egzaminów 
- j. polski
- j. obce

8-20.05  2017 r.
4-26.05.2017 r.

18. Przesłanie świadectw maturalnych do szkół 30.06 2017 r. 
19. Złożenie przez zdającego pisemnej informacji   o ponownym 

przystąpieniu do poprawkowego egzaminu maturalnego. 
do 7.07. 2017 r. 

20. Przekazanie do OKE w formie elektronicznej  danych 
absolwentów przystępujących do poprawkowego egzaminu 
maturalnego 

do 11.07 2017 r. 

21. Poprawkowy 
- pisemny
- ustny egzamin maturalny

- 22.08.2017 r.
godzina 9.00 

- 23.08.2017 r.
godzina 9.00 

22. Odbiór świadectw dojrzałości po terminie poprawkowym. 12.09 2017 r. 


