Procedury maturalne
Gdzie szukać informacji

www.oke.krakow.pl

www.cke.edu.pl

Terminy
•
•
•
•

4-23 maja 2018
4 maja –Język polski poziom podstawowy
7 maja – matematyka poziom podstawowy
8 maja – język angielski poziom podstawowy i
rozszerzony

Terminy dodatkowe i poprawkowe
• Termin dodatkowy- 4.06-20.06.2018 w razie
choroby lub wypadku losowego - rodzice
lub uczeń składają w dniu egzaminu wniosek do
dyrektora szkoły (udokumentowany)
• Termin poprawkowy – 21.08.2018
część ustna : 21-22.08.2018

Przedmioty- część obowiązkowa
Pisemnie
• -język polski – poziom podstawowy
• - matematyka- poziom podstawowy
• język obcy- poziom podstawowy
Ustnie
• - język polski – wypowiedź na wylosowany
temat
• język obcy – bez określania poziomu

Przedmioty- część do wyboru
• Pisemnie 1-6 przedmiotów z listy do wyboru
język polski, matematyka, język obcy , biologia,
chemia, fizyka, wos, historia, historia sztuki,
filozofia, informatyka, geografia, język łaciński
i kultura antyczna, język włoski, język
hiszpański, język rosyjski, język francuski, język
włoski, historia muzyki - na poziomie
rozszerzonym

Unieważnienie egzaminu
• Przez dyrektora OKE i przewodniczącego
zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły)
• W przypadkach –
-wniesienia na salę urządzenia elektronicznego
-niesamodzielnej pracy
- naruszenia procedur
-zaginięcie , zniszczenie pracy

Terminy
• Do 30 .09 wstępna deklaracja(w szkole)
• Do 7 .02 deklaracja ostateczna
• Do 30.12 dokumenty uprawniające do
dostosowań ( ostateczny termin to 7 .02)

Deklaracja

Dostosowanie warunków i form
Załącznik 4b

Informacja o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego

INFORMACJA O SPOSOBIE LUB SPOSOBACH DOSTOSOWANIA WARUNKÓW LUB FORMY
PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI ZDAJĄCEGO
............................................................................................................
imię i nazwisko zdającego

PESEL zdającego

Na podstawie (wskazać dokument, będący podstawą dostosowania wraz z datą złożenia):









orzeczenia …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
zaświadczenia lekarskiego…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
opinii ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
pozytywnej opinii rady pedagogicznej – wydanej na wniosek (właściwe podkreślić) nauczyciela / specjalisty /
pełnoletniego ucznia w sprawie dostosowania warunków egzaminu maturalnego ze względu na (właściwe
podkreślić) (A) trudności adaptacyjne związane z (A1) wcześniejszym kształceniem za granicą / (A2)
zaburzeniami komunikacji językowej / (A3) sytuacją kryzysową lub traumatyczną lub (B) ograniczoną znajomość
języka polskiego, utrudniającą zrozumienie czytanego tekstu
inne: ………………………………….……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
rada pedagogiczna

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego
(dotyczy absolwentów (1) chorych i niesprawnych czasowo oraz (2) posiadających opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych
trudnościach w uczeniu się, którzy ukończyli szkołę we wcześniejszych latach)

wskazuje następujące sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego dla ww.
zdającego, zgodne z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o dostosowaniach.

A. Forma arkusza egzaminacyjnego
1. drukowany alfabetem Braille’a (wraz z czarnodrukiem)

5. dla osób niesłyszących

2. w czarnodruku

6. dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

3. drukowany powiększoną czcionką (16 pkt.)

7. na płycie CD w formacie*………………………

4. dla osób słabosłyszących

8. inne: ………………………………………………………**

* Albo MS Word, albo w formie plików .pdf – zamówione w porozumieniu z dyrektorem OKE do 10 lutego 2016 r.
** Dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym – zamówione w porozumieniu z dyrektorem
OKE do 10 lutego 2016 r.

B. Urządzenia techniczne
1. komputer

2. odtwarzacz CD ze słuchawkami

C. Urządzenia i środki specjalistyczne
1. maszyna do pisania alfabetem Braille’a

4. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe

2. linijka brajlowska

5. płyta CD z dostosowanym nagraniem (j. obcy nowożytny)

3. dodatkowe oświetlenie

6. inne ……………………………………….……………

Dostosowanie warunków egzaminu do
specjalnych potrzeb ucznia
• Niepełnosprawność
• Niedostosowanie społeczne
• Zagrożenie niedostosowaniem społecznym
• Trudności językowe i adaptacyjne po powrocie z zagranicy
• Następuje na podstawie:
- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
- orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
- opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych
trudnościach w uczeniu się,
- zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza
- wniosku nauczyciela lub specjalisty szkolnego
- wniosku rodziców lub pełnoletniego ucznia

Opłaty za egzamin
• Absolwent, który przystępuje trzeci lub kolejny
raz – ten sam przedmiot obowiązkowy lub
dodatkowy
• Absolwent, który nie przystąpił do zgłoszonego
w deklaracji przedmiotu
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