
Harmonogram przygotowania i organizacji egzaminów maturalnych 2018 

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie 

L.p. TERMIN ZADANIA 

1. do 30 września 2017 r.  Zapoznanie uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego z informacją o egzaminie maturalnym oraz z komunikatami 

dyrektora CKE, w tym w szczególności z komunikatem w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2018 r. 

i komunikatem o dostosowaniach. 

2. do 30 września 2017 r.  Przyjęcie od uczniów lub absolwentów wstępnych deklaracji oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu 

maturalnego. 

3. do 29 grudnia 2017 r. Ustalenie w uzgodnieniu z OKE zamówienia szkoły na arkusze egzaminacyjne dla uczniów lub absolwentów z niepełnosprawnością ruchową 

spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym (oraz innych form arkuszy tzw. pozasystemowych). 

4. do 7 lutego 2018 r.  Przyjęcie od uczniów i absolwentów deklaracji ostatecznych; przyjęcie brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków 

i form egzaminu maturalnego. 

5. do 10 lutego 2018 r.  Ustalenie sposobów dostosowania warunków i form egzaminu dla uczniów i absolwentów uprawnionych do dostosowań oraz poinformowanie 

ich o nich na piśmie. 

6. do 14 lutego 2018 r.  Przyjęcie oświadczeń uczniów i absolwentów o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań. 

7. do 15 lutego 2018 r.  Przekazanie do OKE w formie elektronicznej wykazu uczniów i absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego. 

8. do 4 marca 2018 r.  Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu. 

9. do 4 marca 2018 r.  Powołanie zespołów przedmiotowych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu oraz wyznaczenie ich przewodniczących.  

10. do 4 marca 2018 r.  Opracowanie i ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego. 

11. do 4 kwietnia 2018 r.  Powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczących. 

12. do 20 kwietnia 2018 r.  Przyjęcie od uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, wniosku o wprowadzenie zmian w deklaracji 

oraz niezwłoczne poinformowanie OKE o tej zmianie. 

13. do 28 kwietnia 2018 r.  Przyjęcie zestawów egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu z języków obcych nowożytnych przekazanych przez OKE, sprawdzenie  

ich kompletności  

14. 4–23 maja 2018 r.  Przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie głównym.  

15. 5–25 maja 2018 r.  

(z wyjątkiem 13 i 20 maja)  

Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych. 

16. 9–22 maja 2018 r.  

(z wyjątkiem 6, 13 i 20 maja)  

Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. 

17. 4–20 czerwca 2018 r.  Przeprowadzenie egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym w części pisemnej.  

18. 4–9 czerwca 2018 r.  Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków obcych nowożytnych w terminie dodatkowym. 

19. 3 lipca 2018 r.  Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego; przyjęcie z OKE świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń i przekazanie ich absolwentom. 

20. do 10 lipca 2018 r.  Zebranie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.  

21. do 13 lipca 2018 r.  Przekazanie do OKE w formie elektronicznej oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie  

poprawkowym.  

22. 21 sierpnia 2018 r.  Przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.  

23. 21–22 sierpnia 2018 r.  Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.  

24. 11 września 2018 r.  Przyjęcie świadectw dojrzałości i informacji o wynikach egzaminu maturalnego po sesji poprawkowej oraz przekazanie ich absolwentom.  

 


