
 

KALENDARZ  SŁUCHACZA  MATURZYSTY NA R. SZK.  2018/2019 

 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO NR 3 

 

1. Dnia 27 września 2018 r. (czwartek) włącznie - upływa ostateczny termin składania 

deklaracji wstępnej, dotyczącej wyboru przedmiotów maturalnych – do Dyrektora 

szkoły do godz. 15.00. 

2. Wszelkie dokumenty uprawniające do dostosowania egzaminu dla zdających  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi słuchacz obowiązany jest dołączyć  

do deklaracji. Obowiązujący termin złożenia dokumentów, uprawniających do 

dostosowania warunków i form egzaminu upływa 07 lutego 2019 r. 

3. Deklaracji wstępnej nie musi składać absolwent, który ukończył szkołę w ubiegłych 

latach. 

4. W dniu 07 lutego 2019 r. upływa termin złożenia deklaracji ostatecznej. Po tym 

terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji, dotyczących 

wyboru przedmiotów i poziomów egzaminów. W przypadku niezłożenia deklaracji 

ostatecznej, z dniem 08 lutego 2019 r. deklaracja wstępna staje się deklaracją 

ostateczną. 

5. Do dnia 04 marca 2019 r.  następuje ogłoszenie szkolnego harmonogramu części 

ustnej egzaminu maturalnego. 

6. 30 marca 2019 r. to nieprzekraczalny termin złożenia bibliografii (egzamin maturalny 

w „starej formule”) wykorzystanej do opracowania wybranego tematu na ustny 

egzamin z języka polskiego. Bibliografię należy wcześniej przedłożyć nauczycielowi 

języka polskiego, który po sprawdzeniu poprawności przekaże ją Dyrektorowi szkoły. 

7. W bibliografii zdający obowiązkowo umieszcza informację o materiałach 

pomocniczych i środkach technicznych, które zamierza wykorzystać podczas 

prezentacji. 

8. Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest niezbędnym warunkiem 

przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. 

9. Dn. 26. 04. 2019 r. – uroczyste pożegnanie absolwentów wraz z wręczeniem 

świadectw ukończenia szkoły. 

10. Od 06 maja do 23 maja 2019 r. – zdawanie pisemnych i ustnych egzaminów 

maturalnych w sesji wiosennej. 

11. Od 04. 06.  – 20. 06. 2019 r. – przeprowadzanie egzaminu maturalnego w terminie 

dodatkowym w części pisemnej. 

12. Od 04. 06. – 09. 06. 2019 r. – przeprowadzanie części ustnej egzaminu maturalnego  

w terminie dodatkowym. 

13. Dnia 03 lipca 2019 r. ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego ,  wydanie 

świadectw dojrzałości, aneksów oraz zaświadczeń. 



14. Do 10 lipca 2019 r. – nieprzekraczalny termin składania pisemnych oświadczeń 

absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie 

poprawkowym. 

15. Dnia 21 sierpnia 2019 r. – część pisemna egzaminu maturalnego w sesji 

poprawkowej. 

16. W dniach 21 – 22 sierpnia 2019 r. część ustna egzaminu maturalnego w sesji 

poprawkowej. 

17. Dnia 11 września 2019 - r. – wydanie słuchaczom świadectw dojrzałości  

po sesji poprawkowej. 

18. Na każdy z egzaminów należy przybyć co najmniej pół godziny wcześniej przed 

wyznaczoną godziną egzaminu wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym 

tożsamość. 

19. Do sali egzaminacyjnej zdający mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione  

w komunikacie o przyborach. 

20. Wszystkich zdających obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej 

urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów  komórkowych, smart fonów, tabletów,  

a także dźwiękowych zegarków) bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali. 


