
Wewn trzszkolna Instrukcja 
Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego 

 
 

w Zespole Szkó  im. Oddzia u Partyzanckiego AK „J drusie” 
w Po cu 

 
 

w roku szkolnym 2014/2015 
 
 
Instrukcja opracowana na podstawie:  

 Rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, s uchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko ach publicznych (Dz.U.  
z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z pó n. zm., 

 Rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r.  
w sprawie warunków organizowania kszta cenia, wychowania i opieki dla dzieci 
 i m odzie y niepe nosprawnych oraz niedostosowanych spo ecznie w przedszkolach, 
szko ach i oddzia ach ogólnodost pnych lub integracyjnych. ( tekst jedn. DZ.U. 
z 2014r., poz. 414), 

 Rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  17 listopada 2010 r.  
w sprawie warunków organizowania kszta cenia, wychowania i opieki dla dzieci  
i m odzie y niepe nosprawnych oraz niedostosowanych spo ecznie w specjalnych 
przedszkolach, szko ach i oddzia ach oraz w o rodkach. (tekst jedn. DZ.U. z 2014r., 
poz.392), 

 Rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie 
wiadectw, dyplomów pa stwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. nr 97, poz. 

624), 
 Ustawy z  dnia  7  wrze nia  1991 r.  o  systemie  o wiaty  (Dz.U.  z  2004 r.  nr  256,  poz.  

2572 z pó n. zm), 
 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Tekst 

jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673), 
 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 

101, poz. 926, z pó n. zm.), 
 Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 

2014/2015, 
 informatorów o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów 

opublikowanymi na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, 
 komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegó owej 

informacji o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu 
maturalnego z 29 sierpnia 2014r. 

 
 
 
 



W opracowaniu zastosowano nast puj ce skróty: 
 
SZE - Szkolny Zespó  Egzaminacyjny, 
PZE - Przedmiotowy Zespó  Egzaminacyjny, 
ZN - Zespó  Nadzoruj cy, 
OKE - Okr gowa Komisja Egzaminacyjna, 
CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna. 
 

 
INSTRUKCJA POST POWANIA Z NIEJAWNYMI MATERIA AMI 

EGZAMINACYJNYMI 
 
1. Sposób zabezpieczenia i przechowywania materia ów: 
 
1) Po dostarczeniu do szko y materia ów egzaminacyjnych przez OKE w odzi przyjmuj cy 
przesy  Przewodnicz cy SZE lub upowa niony przez niego cz onek zespo u 
egzaminacyjnego, sprawdza w obecno ci innego cz onka SZE, przechowuje i zabezpiecza 
przed nieuprawnionym ujawnieniem zbiory zestawów zada  do cz ci ustnej egzaminu 
maturalnego oraz przesy ki zawieraj ce pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi 
materia ami egzaminacyjnymi do cz ci pisemnej egzaminu maturalnego. 
2) Przewodnicz cy SZE lub upowa niony cz onek zespo u egzaminacyjnego,  bezpo rednio 
po otrzymaniu pakietu (przesy ki z materia ami egzaminacyjnymi) od dystrybutora sprawdza  
i przelicza zgodnie z za czon  do przesy ki lub przys an  przez OKE w innym trybie 
instrukcj , czy liczba, rodzaj materia ów i dokumentów egzaminacyjnych odpowiadaj  
zapotrzebowaniu. 
3) W przypadku stwierdzenia uszkodzenia pakietu lub niezgodno ci z zapotrzebowaniem na 
materia y i dokumenty egzaminacyjne niezw ocznie zawiadamia telefonicznie oraz pisemnie 
dystrybutora, a tak e dyrektora OKE.  
4) Zawiadomienie pisemne wysy a si  faksem i listem poleconym oraz za cza si  do 
dokumentacji szko y i wpisuje do dziennika podawczego. 
5) Zgodnie z przepisami prawa dalsze decyzje podejmuje dyrektor OKE. 
6) W przypadku stwierdzenia naruszenia pakietu z arkuszami egzaminacyjnymi w sali 
egzaminacyjnej Przewodnicz cy SZE niezw ocznie zawiadamia dyrektora OKE, który 
podejmuje dalsze decyzje.  
 
2. Przechowywanie i udost pnianie materia ów egzaminacyjnych przed 
przeprowadzeniem egzaminu maturalnego: 
 
1) Materia y egzaminacyjne przekazane przez dystrybutora i sprawdzone zgodnie                         
z procedurami przechowywane s  w sejfie znajduj cym si  w gabinecie dyrektora. 
2) Klucze do sejfu i dost p do materia ów egzaminacyjnych przechowywanych sejfie, 
znajduj cym si  w gabinecie dyrektora szko y, posiadaj : Przewodnicz cy SZE, którym jest 
dyrektor szko y oraz wicedyrektor szko y, który zawsze pe ni funkcj  Zast pcy SZE. 
3) Dokumentacja maturalna pozostaj ca w szkole po zako czeniu egzaminu jest 
archiwizowana zgodnie z przepisami prawa i przechowywana w archiwum przez okres  
5 lat. 
4) Osobami uprawnionymi do dost pu do materia ów egzaminacyjnych na podstawie 
upowa nienia s : Przewodnicz cy SZE i Zast pca Przewodnicz cego SZE, Przewodnicz cy 
PZE i wchodz cy w ich sk ad nauczyciele oraz Przewodnicz cy ZN. 



5) Przewodnicz cy SZE i  Zast pca SZE maj  sta y dost p do materia ów egzaminacyjnych 
przes anych przez OKE, a tak e innych materia ów wewn trzszkolnych, takich jak zestawy 
bibliografii (które s  równie  przechowywane we wskazanych instrukcj  miejscach). S  
obecni szczególnie w sytuacjach:  
a) odbioru (w obecno ci innego cz onka zespo u egzaminacyjnego), sprawdzenia  
i umieszczenia dokumentów we wskazanych miejscach; 
b) przygotowywania i przekazywania materia ów egzaminacyjnych do OKE; 
c) w momentach udost pniania do wgl du nauczycielom wchodz cym w sk ad PZE 
(przestrzegaj c zasady ochrony materia ów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym 
ujawnieniem) bibliografii oraz zestawów zada  do egzaminów z cz ci ustnej j zyka 
polskiego i j zyków obcych (bibliografie z one przez zdaj cych egzamin z j zyka 
polskiego, niezw ocznie po przekazaniu ich przez uczniów, zestawy zada  do cz ci ustnej z 

zyków obcych nowo ytnych wraz z kryteriami oceniania – dzie  przed rozpocz ciem 
egzaminu, zestawy zada  do cz ci ustnej j zyka polskiego – godzin  przed rozpocz ciem 
egzaminu); 
d) przygotowywania pakietów materia ów egzaminacyjnych na ka dy dzie  egzaminu dla    
ka dego PZE; 
e) przekazywania przewodnicz cym PZE w ka dym dniu cz ci ustnej egzaminu z j zyka 
polskiego i j zyka obcego nowo ytnego pakietów materia ów z liczb  zestawów zada   
odpowiedni  do liczby zdaj cych przydzielonych do jego sali w danym dniu; 
f) odbierania od przewodnicz cych PZE w ka dym dniu kompletów zestawów (wykorzystane 
przez zdaj cych i niewykorzystane) po zako czeniu egzaminu z j zyka  polskiego i j zyka 
obcego nowo ytnego wraz z dokumentacj  egzaminacyjn   
g) przekazywania do OKE uporz dkowanej dokumentacji cz ci ustnej egzaminu 
niezw ocznie po zako czeniu wszystkich egzaminów tej cz ci, zawieraj cej: 

 protokó  zbiorczy cz ci ustnej egzaminu maturalnego, 
  list  zdaj cych, zawieraj   imiona, nazwisko zdaj cego, nr PESEL, dat  urodzenia 

oraz uzyskane przez zdaj cego wyniki  cz ci  ustnej  egzaminu maturalnego   
z poszczególnych przedmiotów, 

 materia y do cz ci ustnej egzaminów z j zyka polskiego i j zyków obcych 
nowo ytnych (wykorzystane i niewykorzystane), je eli wynika to z instrukcji OKE. 

h) sprawdzania w ka dym dniu egzaminu, przed jego rozpocz ciem, czy pakiety zawieraj ce 
arkusze i materia y egzaminacyjne s  nienaruszone (a w przypadku ich naruszenia 
niezw ocznego zawiadamiania dyrektora OKE). 
i) przekazywania przewodnicz cym ZN odpowiedniej liczby arkuszy do danej sali 
bezpo rednio przed ka  cz ci  egzaminu. 
j)  odbierania od przewodnicz cych ZN: 

 arkuszy egzaminacyjnych po ka dej cz ci egzaminu, uporz dkowanych  
i zapakowanych zgodnie z instrukcj  OKE, 

 protoko ów przebiegu egzaminu w sali oraz list zdaj cych po zako czeniu egzaminu 
w danym dniu, 

 informacji o niesamodzielnym rozwi zywaniu zada , wniesieniu do sali 
egzaminacyjnej urz dze  telekomunikacyjnego, niedozwolonych materia ów lub 
przyborów pomocniczych lub zak ócaniu przebiegu egzaminu. 

k) dostarczania do  OKE w sposób wskazany przez dyrektora OKE: 
 uporz dkowanych i zapakowanych zgodnie z instrukcj  OKE arkuszy 

egzaminacyjnych, 
 list zdaj cych egzamin w danej sali – protoko ów odbioru prac od zdaj cych z ka dej 

sali, 



 protoko ów   zbiorczych  przebiegu   cz ci   pisemnej   egzaminu   maturalnego  
- jeden egzemplarz, 

 potwierdzonych kopii za wiadcze  laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, 
 wadliwych arkuszy egzaminacyjnych z wykazem reklamacji, 
 nienaruszonych, niewykorzystanych arkuszy egzaminacyjnych, 
 protoko ów przerwania egzaminu i uniewa nienia pracy zdaj cego wraz  

z uniewa nionym arkuszem, 
 po wiadczon  za zgodno  z orygina em kopi  wykazu zawarto ci przesy ki. 

 
1) Przewodnicz cy SZE nadzoruje prawid owe zabezpieczenie pozostaj cej w szkole 
dokumentacji dotycz cej przygotowania i przebiegu cz ci pisemnej egzaminu oraz 
przechowuje j  zgodnie z instrukcj  kancelaryjn . 
2) Pozosta e osoby maj ce dost p do dokumentacji egzaminacyjnej wskazane w niniejszej 
instrukcji uzyskuj  dost p do materia ów egzaminacyjnych na podstawie decyzji 
Przewodnicz cego SZE i zgodnie ze wskazanymi powy ej sytuacjami oraz przepisami prawa, 
szczególnie w zakresie post powania z materia ami niejawnymi. 
3) Wszystkie osoby maj ce dost p do materia ów egzaminacyjnych maj  obowi zek podpisa  

wiadczenie o przestrzeganiu ustale  w sprawie zabezpieczenia materia ów 
egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem oraz przestrzega  tych ustale . 
 
3. Forma i terminy przeszkolenia osób maj cych dost p do niejawnych materia ów 
egzaminacyjnych: 
 
1) Wst pna – w formie szkolenia Rady Pedagogicznej. 
2) Indywidualna – samodzielne zapoznanie si  z przepisami prawa, w tym  
z Wewn trzszkoln  Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego 
w okresie  marzec – kwiecie  ka dego roku szkolnego. 
3) Szkolenie cz onków PZE i ZN prowadzone we w ciwych grupach (zespo ach) przez 
przewodnicz cego SZE i Zast pc  przewodnicz cego SZE: nie pó niej ni  tydzie  przed 
rozpocz ciem cz ci ustnej egzaminu maturalnego w ka dym roku szkolnym. 
4) Cz onkowie SZE i inne osoby bior ce udzia  w egzaminie maturalnym maj  obowi zek 
podpisania o wiadczenia o przestrzeganiu ustale  w sprawie zabezpieczenia materia ów 
egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 
 
I  ZASADY POST POWANIA W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH 
 
Post powanie w przypadku uszkodzenia pakietów zawieraj cych arkusze 
egzaminacyjne: 
 
1) Przewodnicz cy SZE (lub upowa niona przez niego osoba) w obecno ci innego cz onka 
zespo u, bezpo rednio po otrzymaniu pakietu od dystrybutora sprawdza i przelicza zgodnie  
z instrukcj , czy liczba i rodzaj arkuszy egzaminacyjnych odpowiadaj  zapotrzebowaniu  
i wykazowi zawarto ci przesy ki. W przypadku stwierdzenia niezgodno ci niezw ocznie 
zawiadamia dyrektora OKE oraz dystrybutora. 
2) W przypadku stwierdzenia, e w wyniku uszkodzenia pakietu zaistnia a mo liwo  
ujawnienia arkuszy, dyrektor OKE powiadamia o zaistnia ej sytuacji dyrektora CKE, który 
podejmuje decyzj  dotycz  przebiegu i ustaleniu nowego terminu ca ci lub cz ci 
egzaminu. W innych przypadkach decyzje co do dalszego przebiegu lub zawieszenia 
egzaminu podejmuje dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE.  



3) Zdaj cy nie opuszczaj  sali egzaminacyjnej, do momentu otrzymania od przewodnicz cego 
Zespo u Egzaminacyjnego informacji o decyzji odpowiednio dyrektora OKE lub CKE. 
4) Decyzj  dotycz  egzaminu, dyrektor OKE lub jego przedstawiciel przekazuje 
telefonicznie, faksem lub poczt  elektroniczn  przewodnicz cemu SZE. 
5) Do szko y informacja musi dotrze  obowi zkowo dwiema niezale nymi drogami. 
 
Post powanie w przypadku zagini cia pakietu zawieraj cego arkusze egzaminacyjne: 
 
1) Przewodnicz cy SZE lub upowa niony przez niego cz onek, po stwierdzeniu zagini cia 
pakietu zawieraj cego arkusze egzaminacyjne powiadamia o tym fakcie dyrektora OKE, 
który przeprowadza post powanie wyja niaj ce. 
2) Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzj  o ewentualnym 
zawieszeniu egzaminu lub jego cz ci, a dyrektor CKE ustala nowy termin egzaminu. 
3) O nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE,  
a dyrektorzy OKE – przewodnicz cych SZE. 
4) Informacj  o nowym terminie egzaminu zdaj cy uzyskuje w szkole, w której zdaje 
egzamin. 
 
Post powanie w przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszach 
egzaminacyjnych: 
 
1) W przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszu przewodnicz cy 
Zespo u Nadzoruj cego odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu egzaminu i podejmuje 
decyzj  o wykorzystaniu arkuszy rezerwowych. 
2) Je eli liczba zestawów rezerwowych jest niewystarczaj ca do przeprowadzenia egzaminu 
lub cz ci egzaminu, przewodnicz cy Zespo u Nadzoruj cego powiadamia dyrektora 

ciwej okr gowej komisji egzaminacyjnej, który podejmuje decyzj  co do dalszego 
przebiegu egzaminu lub cz ci egzaminu. Zdaj cy czekaj  na decyzj , nie opuszczaj c sali 
egzaminacyjnej. Nie wykonuje si  kserokopii arkuszy egzaminacyjnych. 
3)  Decyzj  dotycz  dalszego przebiegu egzaminu lub cz ci egzaminu dyrektor w ciwej 
okr gowej komisji egzaminacyjnej lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem 
lub poczt  elektroniczn  przewodnicz cemu zespo u egzaminacyjnego. 
 
Post powanie w przypadku ujawnienia zada  egzaminacyjnych: 
 
1) W przypadku stwierdzenia, e zadania lub arkusze zosta y nieprawnie  ujawnione, dyrektor 
OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzj , co do dalszego przebiegu 
egzaminu. 
2) W przypadku wstrzymania egzaminu lub jego cz ci dyrektor CKE ustala nowy termin 
egzaminu. 
3) O nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy 
OKE – przewodnicz cych SZE. 
4) Informacj  o nowym terminie egzaminu zdaj cy uzyskuje w szkole, w której zdaje 
egzamin. 
 
Post powanie w przypadku nag ego zak ócenia przebiegu egzaminu: 
 
1) W przypadku nag ego zak ócenia przebiegu egzaminu przewodnicz cy SZE powiadamia 
dyrektora OKE. 



2) Je eli zagro enie zosta o za egnane przed otwarciem pakietów z arkuszami 
egzaminacyjnymi, ale nie pó niej ni  godzin  po planowanym rozpocz ciu egzaminu, to 
egzamin mo e odby  si , za zgod  dyrektora OKE, w tym samym dniu i w tym samym 
miejscu, przy czym kolejne cz ci egzaminu rozpoczynaj  si  w wyznaczonych terminach,  
a cz  która si  nie odby a pisana jest na ko cu. Zdaj cym nie wolno kontaktowa  si  w 
czasie przerw z osobami z zewn trz. 
3) Je eli zagro enie nast pi o po rozpiecz towaniu pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi 
na dan  cz  egzaminu, po ustaniu zagro enia zdaj cy kontynuuj  pisanie pozosta ych 
cz ci. 
4) Informacj  o nowym terminie (ewentualnie miejscu) egzaminu zdaj cy uzyskuje w szkole, 
w której zdaje egzamin. 
5) Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzj  o nowym terminie 
egzaminu i o ewentualnej zmianie miejsca egzaminu. 
6) W przypadku ustalenia nowego terminu egzaminu, o nowym terminie egzaminu dyrektor 
CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE – przewodnicz cych szkolnych 
zespo ów egzaminacyjnych. 
7) Informacj  o nowym terminie (ewentualnie miejscu) egzaminu zdaj cy uzyskuje w szkole, 
w której zdaje egzamin. 
 
II  HARMONOGRAM REALIZACJI ZADA  ZGODNIE Z PROCEDURAMI CKE  
I ROZPORZ DZENIEM MEN (TERMINARZ) 
 
1) Ramowy harmonogram  dzia  umo liwiaj cych przeprowadzenie egzaminu maturalnego 
w roku szkolnym 2014/2015 (zgodnie z procedurami CKE i rozporz dzeniem MEN) stanowi 
za cznik do niniejszej instrukcji. 
2) Harmonogram jako za cznik do niniejszej instrukcji w ka dym roku szkolnym znajduje 
si  w dokumentacji zbiorczej, jest og aszany i udost pniany jako dokument wydzielony. 
Udost pniony zostaje zdaj cym na tablicy informacyjnej w szkole w terminie wskazanym 
przez CKE. 
 
III ZASADY OBIEGU INFORMACJI  
 
1. Gromadzenie i przep yw informacji o egzaminie: 
 
1) Gromadzenie informacji: 
a) Informacje o egzaminie, poza informatorami maturalnymi, gromadzone s  w postaci 
dokumentów w gabinetach dyrektora i wicedyrektora. 
b) Informatory maturalne gromadzone s  w bibliotece szkolnej. 
c) Do gromadzenia informacji egzaminacyjnych wykorzystuje si  równie  stron  internetow  
szko y, na której: 

 znajduj  si  linki do OKE i CKE, 
 umieszczona jest Wewn trznoszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji 

Egzaminu Maturalnego wraz z Harmonogramem oraz strony internetowe OKE i CKE. 
 
2) Przep yw informacji: 
a) Do 30  wrze nia 2014 roku na  zebraniu wszystkich uczniów  klas czwartych Technikum  
w Po cu i klas trzecich Liceum Ogólnokszta cego w Po cu, a tak e na pierwszym 
zbiorczym zebraniu rodziców uczniów klas maturalnych wicedyrektor szko y bezpo rednio 
przekazuje informacje dotycz ce egzaminu maturalnego, 



b) Informacje dotycz ce egzaminu maturalnego w zakresie poszczególnych przedmiotów s  
obowi zkowo przekazywane przez nauczycieli przedmiotowych bezpo rednio uczniom  
w klasach maturalnych, 
c) Informacje dotycz ce egzaminu maturalnego w zakresie poszczególnych przedmiotów s  
obowi zkowo przekazywane przez nauczycieli przedmiotowych bezpo rednio uczniom 
równie  w klasach pierwszych, drugich i trzecich w ci gu ka dego roku szkolnego,  
a szczególnie w zakresach zwi zanych z wyborem przedmiotu maturalnego, specyfik  
egzaminów i mo liwo ci  zg oszenia w asnych propozycji tematów do egzaminu z j zyka 
polskiego w cz ci ustnej, 
d) Informacje dotycz ce egzaminu maturalnego skierowane do nauczycieli przekazywane s  
przez dyrekcj  szko y i osoby wspó pracuj ce (liderzy zespo ów) wielokrotnie, cyklicznie i na 
bie co podczas rad pedagogicznych, spotka  zespo ów przedmiotowych oraz szkole  
wynikaj cych z niniejszej instrukcji, 
e) Informacje dotycz ce egzaminu maturalnego s  równie  przekazywane uczniom przez 
nauczycieli wychowawców podczas lekcji wychowawczych w ci gu ca ego cyklu kszta cenia,  
f) Informacje dotycz ce egzaminu maturalnego s  równie  przekazywane rodzicom uczniów 
przez nauczycieli wychowawców podczas wywiadówek w ci gu ca ego cyklu kszta cenia,  
g) Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele informowani s  w sposób powtarzalny i wielokrotny 
w ci gu ca ego cyklu kszta cenia o mo liwo ciach korzystania ze strony internetowej szko y 
w zakresie pozyskiwania informacji o egzaminie maturalnym, w tym wykorzystywaniu 
linków na strony CKE i OKE. 
3) Gromadzenie i dost pno  materia ów o egzaminie np. do wicze : 
a) Informacje tego typu gromadzone s  w bibliotece szkolnej. Ka dy ucze  i nauczyciel 
posiada swobodny dost p do tych informacji zgodnie z regulaminem pracy biblioteki, 
b) Informacje tego typu gromadzone s  w indywidualnych zbiorach nauczycieli 
przedmiotowych i s  udost pniane uczniom w ramach lekcji, konsultacji lub innych form 
zgodnie ze sposobem pracy nauczyciela, 
c) Dost p do tego typu informacji jest równie  mo liwy drog  internetow  przez 
wykorzystywanie zewn trznych zasobów. Uczniowie mog  wykorzystywa  w tym celu 
stanowiska komputerowe w szkole, te, które s  dost pne dla uczniów. 
4) Organizacja konsultacji oraz próbnego egzaminu maturalnego: 
a) O formach i terminach konsultacji przedmiotowych podejmuj  decyzje poszczególni 
nauczyciele, o czym informuj  zainteresowanych uczniów, 
b) Decyzj  o przeprowadzeniu próbnych egzaminów maturalnych podejmuje dyrektor wraz  
z Komisj  Przedmiotów Ogólnokszta cych, 
c) Próbny egzamin maturalny przeprowadza si  w terminie okre lonym przez dyrektora 
szko y. 
 
2. Terminy i tryb zg aszania przez uczniów wniosków dotycz cych dostosowania 
warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  
i edukacyjnych na podstawie opinii/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej 
lub za wiadczenia lekarskiego o stanie zdrowia; zmian w deklaracji przyst pienia do 
egzaminu  maturalnego  w  cz ci  ustnej  i  /  lub  pisemnej;  udzia  w  kolejnej  sesji  
egzaminacyjnej: 
 
1) Dostosowanie warunków i formy egzaminu maturalnego: 
a) Zdaj cy, który ubiega si  o prawo przyst pienia do egzaminu maturalnego w warunkach 
formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, jest 
obowi zany z  dyrektorowi szko y wniosek o dostosowanie warunków i formy wraz  
z odpowiednim za wiadczeniem wskazanym w Procedurach organizowania  



i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2013/2014, w terminie do  
31 grudnia 2014 roku,  
b) Za dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu do potrzeb absolwentów 
odpowiada przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego (dyrektor szko y). Sposób lub sposoby 
dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do potrzeb i mo liwo ci absolwentów 
wskazuje rada pedagogiczna, wybieraj c spo ród mo liwych sposobów dostosowania 
warunków przeprowadzania egzaminu okre lonych w Komunikacie dyrektora Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegó owej informacji o sposobie dostosowania 
warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego z 29 sierpnia 2014r. 
c) Chorzy lub niesprawni czasowo mog  przyst pi  do egzaminu w warunkach i formie 
   odpowiedniej ze wzgl du na ich stan zdrowia na podstawie za wiadczenia o stanie zdrowia 
wydanego przez lekarza (wraz z okre leniem warunków i formy dostosowania), które 
sk adaj  do dyrektora szko y. 
d) Zdaj cy, który jest chory, w czasie trwania egzaminu maturalnego mo e korzysta  ze 
sprz tu medycznego i leków koniecznych ze wzgl du na chorob . 
 
3. Deklaracja przyst pienia do egzaminu  
 
 Osoba, która zamierza przyst pi  do egzaminu maturalnego sk ada przewodnicz cemu 
Szkolnego Zespo u Egzaminacyjnego (dyrektorowi szko y), w terminie do 30 wrze nia roku  
szkolnego, w którym przyst puje do egzaminu, wst pn  pisemn  deklaracj  dotycz  
wyboru: 
a) tematu z j zyka polskiego, wybranego z listy tematów og oszonej w szkole do cz ci ustnej 
egzaminu – uczniowie kl. IV technikum,  
b) j zyka obcego nowo ytnego zdawanego jako przedmiot obowi zkowy w cz ci ustnej  
i w cz ci pisemnej, 
c) przedmiotów zdawanych dodatkowo (przedmioty te zdawane s  na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym – uczniowie kl. IV technikum, na poziomie rozszerzonym  
– uczniowie kl. III liceum ogólnokszta cego).   
d) Powy sz  deklaracj  (odpowiednio za cznik T_1 lub L_1a), za potwierdzeniem odbioru, 
ucze  sk ada w gabinecie wicedyrektora szko y. 
e) Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zale ny od typu szko y, 
do której ucz szcza  absolwent, ani od przedmiotów nauczanych tej szkole. 
f) Termin z enia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego roku szkolnego, w którym zdaj cy 
zamierza przyst pi  do egzaminu maturalnego (07.02.2015 r.). Po tym terminie nie ma ju  
mo liwo ci dokonywania zmian w  deklaracji, dotycz cych wyboru przedmiotów i poziomu 
egzaminu oraz tematu do cz ci ustnej egzaminu z j zyka polskiego. 
g) Osoba sk adaj ca deklaracj  otrzymuje od dyrektora szko y jej kopi  z potwierdzeniem 
przyj cia. 
 
4. Termin poprawkowy 
 
1) Egzamin maturalny w terminie „poprawkowym” jest przeprowadzany w sierpniu 2015 r., 
w terminie ustalonym przez dyrektora CKE. 
2)  Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym mo e przyst pi  absolwent który: 
a) przyst pi  do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowi zkowych w maju/czerwcu  
w cz ci ustnej oraz pisemnej i aden jego egzamin nie zosta  uniewa niony – absolwenci 
klasy IV technikum, 



b) przyst pi  do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowi zkowych w maju/czerwcu  
w cz ci ustnej oraz pisemnej oraz jednego egzaminu dodatkowego i aden jego egzamin nie 
zosta  uniewa niony – absolwenci klasy III liceum ogólnokszta cego, 
c) nie zda  wy cznie jednego egzaminu obowi zkowego w cz ci ustnej lub pisemnej, 
d) w terminie 7 dni od daty og oszenia wyników egzaminu (do 7 lipca 2015r.) z  do 
dyrektora szko y pisemne o wiadczenie o ponownym przyst pieniu do egzaminu z danego 
przedmiotu, zgodnie z deklaracj  ostateczn . 
3)  Absolwent przyst puj cy do cz ci ustnej egzaminu z j zyka polskiego mo e wraz  
z o wiadczeniem z  poprawion  bibliografi  do tematu zadeklarowanego w deklaracji 
ostatecznej. 
4) Dyrektor szko y w terminie do 10 lipca 2015 roku przesy a, w formie elektronicznej, do   
dyrektora OKE informacje o osobach, które z y o wiadczenie o woli przyst pienia do 
egzaminu w terminie poprawkowym. 
5) Ponowny egzamin (egzamin w terminie poprawkowym) w cz ci ustnej jest 
przeprowadzany w macierzystej szkole zdaj cego mi dzy 24 a 28 sierpnia 2015 roku,  
a w cz ci pisemnej 25 sierpnia 2015 roku – w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE. 
Informacje o miejscu przeprowadzenia egzaminu og asza dyrektor OKE na stronie 
internetowej danej OKE w terminie do 10 sierpnia 2015 roku. 
 
5. Termin dodatkowy 
 
1. Zdaj cy ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych 
uniemo liwiaj cych przyst pienie zgodnie z harmonogramem do cz ci ustnej lub pisemnej 
egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów mo e zdawa  egzamin w dodatkowym 
terminie. (czerwiec 2015 r.) 
2.  Zdaj cy lub jego rodzice (prawni opiekunowie) sk adaj  do dyrektora macierzystej szko y 
udokumentowany wniosek najpó niej w dniu, w którym odbywa si  egzamin z danego 
przedmiotu. Dyrektor szko y przekazuje wniosek wraz z za czonymi dokumentami 
dyrektorowi OKE najpó niej nast pnego dnia po otrzymaniu wniosku. 
3.  Dyrektor  OKE rozpatruje wniosek, w terminie 2 dni od daty jego otrzymania, i mo e 
wyrazi  zgod  na przyst pienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym. 
Rozstrzygni cie dyrektora  OKE jest ostateczne. 
4. Zdaj cy, który uzyska  zgod  dyrektora  OKE na przyst pienie do egzaminu pisemnego  
w dodatkowym terminie, przyst puje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów  
w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej. Informacj  o harmonogramie  
i miejscu przeprowadzenia egzaminu dyrektor CKE og asza na stronie www.cke.edu.pl  
w ostatnim tygodniu maja. 
5. Zdaj cy, który uzyska  zgod  dyrektora komisji okr gowej na przyst pienie do egzaminu 
ustnego w dodatkowym terminie, przyst puje do egzaminu z danego przedmiotu lub 
przedmiotów w swojej szkole w terminie ustalonym przez dyrektora szko y. Egzamin ustny 
powinien odby  si  nie pó niej ni  do 17 czerwca. 
6. Absolwenci, którzy nie przyst pili do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w cz ci 
ustnej lub nie przyst pili do cz ci pisemnej egzaminu w terminie dodatkowym ustalonym 
przez dyrektora CKE, mog  przyst pi  do tych egzaminów w kolejnych latach – w okresie  
5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licz c od pa dziernika roku, w którym przyst pili 
do egzaminu po raz pierwszy. 
 
 
 
 



6. Kolejne sesje egzaminacyjne 
 
1)  Deklaracja przyst pienia do egzaminu maturalnego 
 Wst pn  deklaracj  przyst pienia do egzaminu maturalnego absolwent sk ada do 
dyrektora szko y macierzystej w terminie do 30 wrze nia roku szkolnego, w którym zamierza 
przyst pi  do egzaminu maturalnego, a deklaracj  ostateczn  do 7 lutego tego roku. Je eli 
absolwent nie z  deklaracji ostatecznej, z dniem 8 lutego deklaracja wst pna staje si  
ostateczn . Absolwent, który uko czy  szko  we wcze niejszych latach mo e nie sk ada  
deklaracji wst pnej. W przypadku likwidacji lub przekszta cenia szko y zdaj cy sk ada 
deklaracj  przyst pienia do egzaminu maturalnego do dyrektora OKE, w terminie do 31 
grudnia 2014 r. 
 
2) Absolwent, który nie zda  egzaminu maturalnego 
 Absolwent, który nie zda  egzaminu maturalnego z obowi zkowego przedmiotu lub 
przedmiotów w cz ci ustnej lub pisemnej, mo e ponownie przyst pi  do tego egzaminu lub 
egzaminów w kolejnych latach – w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licz c 
od pa dziernika 2015 roku (rok, w którym absolwent przyst pi  do egzaminu po raz 
pierwszy). 
a) Absolwent, który nie zda  egzaminu z j zyka obcego nowo ytnego, mo e wybra  inny 

zyk obcy, z wyj tkiem j zyka obcego nowo ytnego, który zdawa  jako przedmiot 
dodatkowy. 
b) Absolwent, który nie zda  egzaminu maturalnego, nie przyst pi  do egzaminu maturalnego 
lub przerwa  egzamin maturalny / któremu uniewa niono egzamin maturalny w cz ci ustnej 
z j zyka polskiego,  przyst puj c ponownie do egzaminu z tych j zyków, mo e wskaza   
w deklaracji poprzednio wybrany temat lub wybra  inny temat z aktualnej listy tematów 
przygotowanej w szkole. 
 
3) Absolwent, który zamierza podwy szy  wynik egzaminu maturalnego lub przyst pi  do 
egzaminów z przedmiotów dodatkowych 
a) Prawo przyst pienia do egzaminu w celu podwy szenia wyniku egzaminu w cz ci 
pisemnej i cz ci ustnej lub przyst pienia do egzaminów z przedmiotów dodatkowych ma 
wy cznie absolwent, który uzyska wiadectwo dojrza ci. 
b) Absolwent mo e przyst pi  w danym roku do egzaminów z nie wi cej ni  sze ciu 
przedmiotów wybranych jako dodatkowe. 
c) Absolwent, który chce podwy szy  wynik cz ci ustnej egzaminu z j zyka polskiego, 

zyka mniejszo ci narodowej, mo e wskaza  w deklaracji poprzednio wybrany temat lub 
wybra  inny temat z aktualnej szkolnej listy tematów. 
d) Absolwent mo e podwy szy  wyniki egzaminu obowi zkowego z j zyka obcego 
nowo ytnego w cz ci ustnej i pisemnej na poprzednio zdawanym poziomie. 
e) Absolwent mo e podwy szy  wyniki cz ci pisemnej egzaminów obowi zkowych  
z j zyka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym. 
f) Absolwent mo e podwy szy  wyniki egzaminów zdawanych jako dodatkowe w cz ci 
ustnej i/albo cz ci pisemnej (je eli zdawa  na poziomie podstawowym – na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym, je eli zdawa  na poziomie rozszerzonym – wy cznie na 
poziomie rozszerzonym). 
g) Absolwent, który zamierza przyst pi  do egzaminu z nowego przedmiotu dodatkowego, 
przyst puje do niego na warunkach obowi zuj cych w roku szkolnym 2014/2015. 
h) Absolwent, który podwy szy  wynik lub przyst pi  do egzaminu/ów z przedmiotów 
dodatkowych, otrzymuje aneks do wiadectwa dojrza ci wraz z odpisem. 



i)  Aneks do wiadectwa i jego odpis wydawane s  przez OKE i przekazywane absolwentom 
w macierzystej szkole za potwierdzeniem odbioru. 
 
4) Zdaj cy podaje w deklaracji swoje dane osobowe oraz podpisuje w deklaracji 

wiadczenie o wyra eniu zgody lub brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb rekrutacji na studia. 
 
IV PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA CZ CI USTNEJ EGZAMINÓW 
 
1. Forma przeprowadzenia cz ci ustnej egzaminu maturalnego z j zyka polskiego 
1) Egzamin ustny z j zyka polskiego - dla uczniów kl. III  liceum ogólnokszta cego (rok 
szkolny 2014/2015) - zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem zada  w formie wydruków 
(zgodnie z Procedur  organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego roku 
szkolnym 2014/2015). 
2) Egzamin ustny z j zyka polskiego – dla uczniów kl. IV technikum i absolwentów do 2014 
roku – przebiega z   wykorzystaniem prezentacji tematu wybranego ze szkolnej listy tematów 
opracowanej w poprzednim roku szkolnym. 
 
2. Zapoznanie uczniów z obowi zuj  list  tematów 
1) Przewodnicz cy SZE zobowi zuje nauczycieli j zyka polskiego do przedstawienia 
uczniom listy tematów najpó niej do 30 wrze nia roku szkolnego, w którym odbywa si  
egzamin maturalny. 
a) tematy s  przedstawiane na lekcji przez w ciwych nauczycieli prowadz cych 
b) tematy s  zamieszczone na stronie internetowej Zespo u Szkó  w Po cu 
  
3. Przekazanie bibliografii wykorzystywanej do opracowania tematu, wykazu sprz tu 
niezb dnego do prezentacji 
a) Ucze /absolwent, po og oszeniu harmonogramu cz ci ustnej egzaminu, przekazuje 
przewodnicz cemu SZE (dyrektorowi szko y) cztery tygodnie przed terminem cz ci ustnej 
egzaminu maturalnego (do 4 kwietnia 2015 r.) – wykaz bibliografii wykorzystanej do 
opracowania wybranego tematu z danego j zyka. Bibliografia musi by  podpisana imieniem  
i nazwiskiem. Fakt oddania bibliografii zdaj cy potwierdza podpisem na stosownym 

wiadczeniu. 
b) Z enie bibliografii jest warunkiem przyst pienia do cz ci ustnej egzaminu maturalnego. 
c) Razem z bibliografi  zdaj cy przedk ada informacj  o materia ach pomocniczych  
i rodkach technicznych, którymi zamierza si  pos  podczas prezentacji, a nast pnie 
ustala z przewodnicz cym zespo u egzaminuj cego sposób przygotowania zg oszonych 
rodków technicznych. 

d) Szko a udost pnia rodki techniczne, którymi dysponuje. 
e) Przewodnicz cy SZE niezw ocznie przekazuje wykaz bibliografii w ciwemu 
przedmiotowemu zespo owi egzaminuj cemu, którego cz onkowie si  z nim zapoznaj . 
f) Przewodnicz cy SZE organizuje spotkanie cz onków PZE i zapoznaje ich z kryteriami 
oceniania na cz  ustn  egzaminu z j zyka polskiego i j zyka obcego nowo ytnego oraz  
z zestawami zada  (nie wcze niej ni  dzie  przed terminem egzaminu z danego j zyka 
obcego i godzin  przed terminem egzaminu z j zyka polskiego). 
g) Po zako czeniu spotkania z cz onkami PZE przewodnicz cy PZE ponownie przekazuje  
w pe nym komplecie materia y egzaminacyjne przewodnicz cemu SZE, który zabezpiecza je 
zgodnie z instrukcj . 
 
 



4. Zabezpieczenie i przechowywanie bibliografii po zako czeniu egzaminów 
1) Po zako czeniu ca ci egzaminu przewodnicz cy PZE porz dkuje materia y 
egzaminacyjne w uk adzie alfabetycznym i klasowym oraz z zachowaniem zasad 
wynikaj cych z ochrony danych osobowych. 
2) Uporz dkowane materia y egzaminacyjne przewodnicz cy PZE grupuje (sk ada) w jednym 
opisanym segregatorze. 
3) Przewodnicz cy PZE uporz dkowane materia y egzaminacyjne przekazuje 
przewodnicz cemu SZE, a ten zabezpiecza je zgodnie z instrukcj  tj. zasadami 
przechowywania materia ów niejawnych. 
 
V  OPRACOWANIE I OG OSZENIE SZCZEGÓ OWEGO TERMINARZA CZ CI 
USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 
 
1) Przewodnicz cy SZE og asza szkolny harmonogram cz ci ustnej egzaminów zgodny  
z terminarzem egzaminów og oszonym przez dyrektora CKE, nie pó niej ni  2 miesi ce 
przed terminem cz ci pisemnej egzaminu maturalnego (do 4 marca 2015 r.) 
a) harmonogram powinien zawiera  informacje o miejscu, dacie i orientacyjnej godzinie 
zdawania egzaminu przez ka dego zdaj cego oraz wskazywa  miejsce i przybli on  godzin  
og oszenia wyników egzaminu w danym dniu. 
b) harmonogram powinien zawiera  kompletne informacje tak e dla zdaj cych skierowanych 
na egzamin poza szko . 
2) Przewodnicz cy SZE przesy a niezw ocznie harmonogram cz ci ustnej egzaminów do 
dyrektora OKE i dyrektorów szkó , z których pochodz  uczniowie skierowani na egzamin. 
3) Harmonogram zostaje upowszechniony na terenie szko y nie pó niej ni  dwa miesi ce 
przed terminem cz ci pisemnej egzaminu maturalnego (do 4 marca 2015r.), w nast puj cy 
sposób: 
a) w gablocie szkolnej; 
b) w dokumentacji nauczycieli wychowawców, którzy maj  obowi zek niezw ocznie po 
otrzymaniu harmonogramu zapozna  z nim swoich uczniów; 
c) w sekretariacie szko y. 
4)  Przewodnicz cy SZE og asza harmonogram dodatkowych terminów ustnego egzaminu lub 
egzaminów z j zyka polskiego lub j zyka obcego nowo ytnego dla tych zdaj cych, którzy  
z przyczyn uzasadnionych nie przyst pili do wy ej wymienionych egzaminów w terminach 
wyznaczonych harmonogramem cz ci ustnej egzaminów i uzyskali zgod  dyrektora OKE na 
przyst pienie do egzaminu ustnego w dodatkowym terminie. 
 
VI  POZYSKANIE CZ ONKA (-ÓW) PZE I ZN Z INNEJ SZKO Y 
 
1) Przewodnicz cy SZE Zespo u Szkó  w Po cu zwróci si  do dyrektorów szkó   
(w pierwszej kolejno ci – z powiatu staszowskiego), w celu podj cia wspó dzia ania  
i koordynacji pozyskiwania cz onków komisji egzaminacyjnych z innych szkó .  
2) W przypadku trudno ci z pozyskaniem zewn trznych cz onków PZE i ZN przewodnicz cy 
SZE zwróci si , po stwierdzeniu takiego stanu rzeczy, do dyrektorów szkó  gimnazjalnych 
powiatu staszowskiego. 
3) Przewodnicz cy SZE Zespo u Szkó  o problemach w kwestii pozyskania zewn trznych 
cz onków PZE i ZN na bie co b dzie informowa  w adze o wiatowe organu prowadz cego 
oraz Okr gow  Komisj  Egzaminacyjn . 
4)  Przewodnicz cy SZE powo uje, na podstawie pisemnego porozumienia z dyrektorem innej 
szko y lub placówki, cz onków zespo u egzaminacyjnego spoza szko y. 
 



VII  PRZESZKOLENIE I PRZYDZIA  ZADA  DLA CZ ONKÓW PZE 
 
1) Przewodnicz cy SZE szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu cz onków PZE 
ze swojej szko y oraz nauczycieli delegowanych do zespo ów przedmiotowych w innych 
szko ach. Nauczycieli Szkó  Ponadgimnazjalnych spoza szko y zapoznaje z Wewn trzszkoln  
Instrukcj  Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego. Osoby z innych placówek, 
ni  szko y, przeprowadzaj ce egzamin maturalny w danym roku szkolnym, obejmuje pe nym 
przeszkoleniem. 
2) Przewodnicz cy SZE przedstawia, w terminie do 25 kwietnia 2015 roku, powo anym 
osobom: 
a) list  ich zada  i obowi zków, 
b) procedur  przebiegu egzaminu ustnego, 
c) wzory protoko ów egzaminu i kart oceny oraz okre la sposób ich wype niania, 
d) wewn trzszkoln  instrukcj  post powania z materia ami egzaminacyjnymi obj tymi 
ochron  przed nieuprawnionym ujawnieniem i konsekwencje wynikaj ce z jej 
nieprzestrzegania, 
e) zasady przekazywania przewodnicz cemu PZE materia ów i dokumentacji 
egzaminacyjnej, a tak e ich rozliczania po przeprowadzonym egzaminie, 
f) kryteria oceniania cz ci ustnej egzaminu z j zyków obcych. 
3) Szkolenie cz onków PZE przewodnicz cy SZE przeprowadza w ostatnim tygodniu przed 
rozpocz ciem egzaminu, z tym, e cz onkowie PZE – nauczyciele Zespó  Szkó  w Po cu s  
gruntownie i systematycznie szkoleni w ramach posiedze  rad pedagogicznych  
w okresie ca ego roku szkolnego, w którym odbywa si  egzamin maturalny. 
 
 
VIII  ZASADY PRZEKAZYWANIA PRZEWODNICZ CEMU PZE MATERIA ÓW 
I DOKUMENTACJI EGZAMINACYJNEJ, A TAK E ICH ROZLICZANIA PO 
PRZEPROWADZONYM EGZAMINIE 
 
1) Przewodnicz cy SZE przygotowuje pakiety materia ów egzaminacyjnych na ka dy dzie  
egzaminu dla ka dego PZE. 
2) Przewodnicz cy SZE przekazuje przewodnicz cemu PZE w ka dym dniu cz ci ustnej 
egzaminu z j zyka polskiego i j zyka obcego nowo ytnego pakiet materia ów z liczb  
zestawów zada   odpowiedni  do liczby zdaj cych przydzielonych do jego sali w danym 
dniu. 
3) Przewodnicz cy SZE odbiera od przewodnicz cego PZE w ka dym dniu kompletne 
zestawy (wykorzystane przez zdaj cych i niewykorzystane) po zako czeniu egzaminu  
z j zyka obcego nowo ytnego wraz z dokumentacj  egzaminacyjn . 
4) Przewodnicz cy SZE nadzoruje, zgodne z procedur , przeprowadzenie cz ci ustnej 
egzaminu maturalnego szczególnie: 
a) post powanie z zestawami egzaminacyjnymi, 
b) przestrzeganie liczby uczniów i osób uprawnionych, obecnych w sali egzaminacyjnej  
w czasie trwania egzaminu, 
c) respektowanie uprawnie  i przestrzeganie obowi zków obserwatorów/ekspertów obecnych 
na egzaminie, zgodnie z instrukcj  otrzyman  z OKE, 
d) poprawno  wype nienia protoko ów egzaminu, 
e) og aszanie wyników egzaminu, 
f) zapewnienie warunków i form zdawania egzaminu osobom o specjalnych potrzebach 
(zgodnie z komunikatem dyrektora CKE). 



5) W dalszej kolejno ci i zwi zku z przekazaniem materia ów egzaminacyjnych do OKE 
przewodnicz cy SZE post puje zgodnie z okre lonymi przez CKE i OKE procedurami. 
6) Przewodnicz cy SZE nadzoruje prawid owe zabezpieczenie pozostaj cej w szkole 
dokumentacji dotycz cej przygotowania i przebiegu cz ci ustnej egzaminu i przechowuje j  
zgodnie z instrukcj  kancelaryjn . 
7) Przewodnicz cy PZE pobiera w dniu egzaminu od przewodnicz cego SZE: 
a) list  zdaj cych w danym dniu; 
b) druki protoko ów indywidualnych cz ci ustnej egzaminu i kart indywidualnej oceny; 
c) zestawy zada  potrzebne do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z j zyków obcych 
nowo ytnych wraz z kryteriami oceniania, a tak e bibliografie i ramowe plany prezentacji  
z j zyka polskiego, (j zyka regionalnego – j zyka kaszubskiego) wraz kryteriami oceniania; 
8) Wydanie materia ów egzaminacyjnych przez przewodnicz cego SZE, jak i ich przekazanie 
przewodnicz cemu PZE nast puje w gabinecie dyrektora szko y, lub w innym wydzielonym 
pomieszczeniu i w obecno ci wszystkich cz onków PZE. 
9) W czasie przekazania materia ów egzaminacyjnych nast puje ich przeliczenie. 
 
IX  PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA EGZAMINU W CZ CI PISEMNEJ 
WYNIKAJ CA Z LICZBY ZDAJ CYCH, WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
SZKO Y I POTRZEB ZDAJ CYCH Z ZABURZENIAMI I ODCHYLENIAMI 
ROZWOJOWYMI W TYM: 
 
1. Przeszkolenie i przydzia  zada  dla cz onków ZN 
 
1) Przewodnicz cy SZE powo uje spo ród cz onków zespo u egzaminuj cego zespo y 
nadzoruj ce przebieg cz ci pisemnej egzaminu co najmniej miesi c przed terminem cz ci 
pisemnej, to jest do 4 kwietnia 2014 r. 
2) Przewodnicz cy SZE szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu cz onków ZN 
ze swojej szko y oraz nauczycieli delegowanych do ZN w innych szko ach.  
3) Przewodnicz cy SZE zapoznaje nauczycieli spoza szko y z wewn trzszkoln  instrukcj  
przygotowania  i  organizacji   egzaminu   maturalnego. Osobom pozyskanym z placówek 
innych ni  szko y ponadgimnazjalne zapewnia pe ne przeszkolenie. 
4) Przewodnicz cy SZE przedstawia powo anym osobom: 
a) list  ich zada  i obowi zków, 
b) procedur  przebiegu cz ci pisemnej egzaminu, 
c) wzory protoko ów przebiegu egzaminu i okre la sposób ich wype niania, 
d) wewn trzszkoln  instrukcj  post powania z materia ami egzaminacyjnymi obj tymi 
ochron  przed nieuprawnionym ujawnieniem i konsekwencje wynikaj ce z jej 
nieprzestrzegania. 
5) Przewodnicz cy SZE odbiera od cz onków ZN o wiadczenia o przestrzeganiu   ustale   
w sprawie zabezpieczenia materia ów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 
6) Szkolenie cz onków ZN przewodnicz cy SZE przeprowadza w ostatnim tygodniu przed 
rozpocz ciem egzaminu, z tym, e cz onkowie ZN – nauczyciele Zespo u Szkó  w Po cu s  
gruntownie i systematycznie szkoleni w ramach rad pedagogicznych i w zespo ach w okresie 
wcze niejszym. 
 
2. Planowanie czynno ci organizacyjnych przed egzaminem (wydawanie materia ów 
egzaminacyjnych, rozmieszczenie zdaj cych w sali, (sprawdzenie listy obecno ci) 
umo liwiaj ce rozdanie arkuszy egzaminacyjnych punktualnie o godzinie okre lonej  
w komunikacie dyrektora CKE 
 



1) Wydawanie materia ów egzaminacyjnych dla przewodnicz cych ZN odbywa si   
w nast puj cy sposób: 
a) przewodnicz cy SZE sprawdza w ka dym dniu egzaminu, przed jego rozpocz ciem, czy 
pakiety zawieraj ce arkusze i materia y egzaminacyjne s  nienaruszone, a w przypadku ich 
naruszenia niezw ocznie zawiadamia dyrektora OKE. 
b) przewodnicz cy SZE otwiera w obecno ci  przewodnicz cych ZN i przedstawicieli   
zdaj cych  pakiety z materia ami egzaminacyjnymi; przekazuje przewodnicz cym ZN 
odpowiedni  liczb  arkuszy do danej sali bezpo rednio przed egzaminem lub ka  cz ci  
egzaminu. 
c) przewodnicz cy ZN odbiera od przewodnicz cego SZE: 

 informacje o zdaj cych z dysfunkcjami pisz cych egzamin w danej sali i warunkach, 
jakie powinny zosta  im zapewnione, a przed egzaminem sprawdza, czy warunki te 
zosta y spe nione, 

 listy zdaj cych, 
 protoko y przebiegu egzaminu w danej sali, 
 naklejki z kodami, 
 materia y  egzaminacyjne do wyznaczonej sali, odr bnie dla ka dego poziomu lub 

ka dej cz ci egzaminu (w obecno ci przedstawiciela zdaj cych). 
d) Wydawanie materia ów egzaminacyjnych dla przewodnicz cych ZN odbywa si   
w gabinecie dyrektora lub innym wyznaczonym pomieszczeniu na godzin  przed 
rozpocz ciem egzaminu, z tym e przewodnicz cy SZE, je eli b dzie to konieczne, mo e 
wyznaczy  inn  godzin , w której rozpocznie si  procedura wydawania materia ów 
egzaminacyjnych. 
e) Przewodnicz cy SZE odbiera od przewodnicz cego ZN: 

 arkusze egzaminacyjne po ka dej cz ci egzaminu, uporz dkowane i zapakowane 
zgodnie z instrukcj  OKE, 

 protokó  przebiegu egzaminu w sali wraz z planem sali uwzgl dniaj cym: 
rozmieszczenie zdaj cych, cz onków zespo u nadzoruj cego oraz obserwatorów, 
podzia  sali na sektory, ustawienie sprz tu audiowizualnego (je eli jest 
wykorzystywany do przeprowadzenia egzaminu), list  zdaj cych po zako czeniu 
egzaminu w danym dniu, a tak e inn  dokumentacj  egzaminacyjn . 

2) Odbiór materia ów egzaminacyjnych odbywa si  w gabinecie dyrektora lub innym 
wyznaczonym pomieszczeniu: 
a) Zwrot materia ów egzaminacyjnych przekazywanych przez przewodnicz cego ZN  
i w obecno ci cz onków ZN do przewodnicz cego SZE nast puje niezw ocznie po 
zako czeniu ka dej cz ci egzaminu. 
b) Przewodnicz cy SZE przekazuje w ciwe materia y egzaminacyjne do OKE w trybie 
przewidzianym w procedurach maturalnych.   
 
3. Przygotowanie i sprawdzenie sprz tu do odtwarzania p yt na egzamin z j zyka obcego 
nowo ytnego 
 
1) Wst pne i gruntowne sprawdzenie niezb dnego sprz tu nast puje nie pó niej ni  miesi c 
przed rozpocz ciem egzaminów. 
2) Nie pó niej ni  tydzie  przed rozpocz ciem egzaminu niezb dny sprz t zostaje ponownie 
sprawdzony oraz zabezpieczony tzn. zdeponowany do u ytku tylko podczas egzaminu. 
3) Ostateczne sprawdzenie sprz tu nast puje pó  godziny przed rozpocz ciem egzaminu. 
4) Szko a zabezpiecza rezerwowy niezb dny sprz t s cy do przeprowadzenia egzaminu.  
5) Sprawdzenia sprz tu dokonuj  wspó dzia aj c ze sob  – przewodnicz cy i egzaminatorzy 

ciwych PZE i ZN. 



 
 
4. Zgromadzenie pomocy, z których mog  korzysta  zdaj cy w czasie egzaminów  
z poszczególnych przedmiotów 
 
1) Przewodnicz cy SZE przekazuje uczniom, na miesi c przed egzaminem (tj. do 4 kwietnia 
2015 r.), tre  komunikatu dyrektora CKE dotycz cego pomocy, z jakich mog  korzysta  
zdaj cy w cz ci pisemnej egzaminu z poszczególnych przedmiotów. 
2) Zasady korzystania z pomocy na poszczególnych egzaminach s  ustalane i og aszane po 
og oszeniu w ciwego komunikatu przez dyrektora CKE, nie pó niej jednak ni  w dwa 
tygodnie od og oszenia. 
3) Og oszenia o pomocach oraz zasadach ich wykorzystania znajduj  si  w gablocie szkolnej, 
a tak e upowszechniane s  obowi zkowo przez wychowawców klas. 
4) Pomoce gromadzone s  zgodnie z zapotrzebowaniem w bibliotece szkolnej i pod nadzorem 
szkolnego bibliotekarza, który w tym zakresie wspó dzia a z nauczycielami przedmiotowymi  
i przewodnicz cym SZE. 
5) Przewodnicz cy ZN lub wyznaczeni przez przewodnicz cego ZN cz onkowie ZN w dniu 
egzaminu, najdalej pó  godziny przed rozpocz ciem egzaminu odbieraj  pomoce od 
bibliotekarza i dostarczaj  je do sal egzaminacyjnych. 
6) Przewodnicz cy SZE ustala i og asza zdaj cym zasady korzystania z pomocy na 
poszczególnych egzaminach w cz ci pisemnej. Pomoce mog  znajdowa  si  na stoliku 
ka dego zdaj cego lub w wyznaczonym miejscu w sali egzaminacyjnej,  
a zdaj cy sygnalizuje ch  skorzystania z nich przez podniesienie r ki i czeka na zezwolenie  
przewodnicz cego  zespo u nadzoruj cego (np. s owniki na egzaminie z j zyka polskiego). W 
takim przypadku jeden tekst (s ownik) musi by  dost pny dla nie wi cej ni  25 zdaj cych. 
7) Zespó  Szkó  w Po cu nie udost pnia zdaj cym pomocy w postaci kalkulatorów, 
przyrz dów kre larskich i d ugopisów. Do przyniesienia w asnych pomocy tego typu 
zobligowani s  uczniowie zdaj cy egzamin maturalny. 
 
5. Ustalenie sposobu rozmieszczenia zdaj cych w salach 
 
1) Decyzje o wykorzystaniu sal do przeprowadzenia egzaminu maturalnego podejmuje 
przewodnicz cy SZE, kieruj c si  przy tym organizacyjnymi i technicznymi mo liwo ciami 
szko y w danym roku szklonym. 
2) Po dokonaniu wyboru sal egzaminacyjnych przydzia  uczniów do poszczególnych sal 
odbywa si  zgodnie z zasad  przynale no ci do klas i list  alfabetyczn . 
3) W ciwe listy wywieszane s  na tablicy informacyjnej najpó niej na dzie  przed 
egzaminem; kopie list do wgl du znajduj  si  równie  u wicedyrektora oraz  
w sekretariacie szko y.  
4) Przed wej ciem do sali egzaminacyjnej zdaj cy losuj  nr stolika, przy którym b  zdawali 
pisemn  cz  egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. 
 
6. Sposób odbierania prac od zdaj cych po ka dej cz ci egzaminu  
 
1) W czasie trwania egzaminu zdaj cy nie mog  opuszcza  sali egzaminacyjnej. 
2) Przewodnicz cy ZN w szczególnie uzasadnionych przypadkach mo e zezwoli , na 
opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczaj cych mo liwo  kontaktowania si  
zdaj cego z innymi  osobami. Zdaj cy sygnalizuje ten fakt przez podniesienie r ki i, po 
uzyskaniu zgody Przewodnicz cego ZN, pozostawia zamkni ty arkusz egzaminacyjny na  



swoim  stoliku. Fakt opuszczenia sali oraz czas nieobecno ci odnotowuje si  w protokole 
przebiegu egzaminu. 
3) Je li zdaj cy uko czy  prac  przed czasem, zg asza to przewodnicz cemu przez 
podniesienie r ki. Przewodnicz cy lub cz onek ZN odbiera prac  i sprawdza poprawno  
kodowania. Zdaj cy wychodzi z  sali, po uzyskaniu zgody przewodnicz cego ZN, nie 
zak ócaj c pracy innym zdaj cym. 
4) Po zako czeniu ca ci egzaminu cz onkowie ZN porz dkuj , kompletuj  i zabezpieczaj  
materia y egzaminacyjne, listy zdaj cych egzamin – protoko y odbioru prac od zdaj cych, 
zgodnie z szczegó ow  instrukcj  OKE i podpisuj  protokó  przebiegu cz ci pisemnej 
egzaminu. 
5) Przewodnicz cy ZN przekazuje niezw ocznie wszystkie materia y egzaminacyjne  
i dokumenty egzaminu przewodnicz cemu SZE. 
 
X  USTALENIE SPOSOBU KONTAKTOWANIA SI  W SYTUACJACH 
SZCZEGÓLNYCH (NP. PRZERWANIE EGZAMINU, AWARIE ITP.) 
PRZEWODNICZ CEGO ZN Z PRZEWODNICZ CYM SZE 
 
1. Przez sytuacje szczególne podczas trwania egzaminu rozumie si : 
1) Stwierdzenie niesamodzielnego rozwi zywania zada ,  
2) zak ócanie prawid owego przebiegu egzaminu przez zdaj cego, przez co rozumie si : 
a) opuszczenia  sali   lub   miejsca   bez   zezwolenia, 
b) porozumiewania si  z innymi zdaj cymi, 
c) wyg aszania g nych uwag i komentarzy, 
d) zadawania pyta   dotycz cych zada  egzaminacyjnych, 
e) wnoszenie i korzystania ze  rodków czno ci, 
f) korzystania z niedozwolonych pomocy itp., 
3) Stwierdzenie wyst pienia problemu o charakterze zdrowotnym, uniemo liwiaj cym 
normaln  kontynuacj  egzaminu (np. zas abni cie, wymioty itp.), 
4) Awarie techniczne np. wy czenie pr du, 
5) Zagro enia w zakresie bhp i ppo . 
2. W przypadku stwierdzenia sytuacji szczególnej przewodnicz cy ZN poleca cz onkowi 
ZN niezw ocznie powiadamia o sytuacji przewodnicz cego SZE lub/i zast pc  
przewodnicz cego SZE; fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu. 
1) W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwi zywania zada  egzaminacyjnych 
przez zdaj cego lub je eli zdaj cy zak óca prawid owy przebieg cz ci ustnej lub cz ci 
pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniaj cy prac  pozosta ym zdaj cym, 
przewodnicz cy SZE podejmuje decyzje o przerywaniu egzaminu danego zdaj cego  
i uniewa nia jego egzamin maturalny z danego przedmiotu odpowiednio w cz ci ustnej lub 
cz ci pisemnej. Informacj  o przerwaniu i uniewa nieniu egzaminu maturalnego z danego 
przedmiotu zamieszcza si  w protoko ach. 
2) W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego 
niesamodzielnego rozwi zywania zada  egzaminacyjnych przez zdaj cego, dyrektor OKE,  
w porozumieniu z dyrektorem CKE, uniewa nia cz  pisemn  egzaminu maturalnego  
z danego przedmiotu tego zdaj cego. 
3) W przypadku uniewa nienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, na wiadectwie 
dojrza ci, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z danego 
przedmiotu odpowiednio na poziomie podstawowym lub poziomie rozszerzonym,  wpisuje 
si  „0%”.  
4) W przypadku stwierdzenia z ego stanu zdrowia lub wypadku stosuje si  procedury 
post powania oraz dokumentowania przewidziane w odr bnych przepisach, z tym, e  



w sytuacji koniecznej przewodnicz cy SZE mo e wpu ci  do sali egzaminacyjnej wezwanych 
pracowników s by zdrowia w celu udzielenia pierwszej pomocy. O sytuacji takiej 
zawiadamia OKE. 
5) W przypadku stwierdzenia zagro enia bhp i /lub ppo . przewodnicz cy SZE post puje 
zgodnie z odr bnymi procedurami dotycz cymi alarmów oraz zawiadamia OKE zgodnie  
z procedurami awaryjnymi niniejszej instrukcji. 
6) W przypadku gdy zdaj cy nie przyst pi  do egzaminu maturalnego z którego   
z przedmiotów zg oszonych w deklaracji – na wiadectwie dojrza ci, w miejscu 
przeznaczonym na wpisanie wyniku, odpowiednio wpisuje si  „0%”. 
 
XI KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW CZ CI PISEMNEJ EGZAMINU 
NIEZW OCZNIE PO ICH OTRZYMANIU Z OKE (Z ZACHOWANIEM 
PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH) 
 
1) Przewodnicz cy SZE og asza wyniki cz ci pisemnej egzaminu niezw ocznie po ich 
otrzymaniu z OKE i zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 
2) Informacja o mo liwo ci odebrania wyników egzaminu w sekretariacie szko y lub  
w innym wyznaczonym miejscu (w zwi zku z organizacj  pracy szko y) wywiesza si  na 
tablicy informacyjnej oraz og asza na stronie internetowej szko y. 
 
ZA CZNIK DO INSTRUKCJI 
A. Ramowy harmonogram dzia  przeprowadzania egzaminów maturalnych w roku 
szkolnym 2014/2015. 


