
KALENDARIUM MATURZYSTY 2013 

 

do 30.09.2012 r. - składanie wstępnej deklaracji maturalnej 

do 31.12.2012 r. – składanie dokumentów o dostosowanie egzaminu do potrzeb ucznia (Zał 14) 

do 07.02.2013 r. - składanie deklaracji ostatecznej (w przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej, z dniem 

8.02.2013 r. deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną) 

do 09.04.2013 r. - złożenie bibliografii wraz z zapotrzebowaniem na sprzęt wykorzystywany podczas 

prezentacji. Jeżeli uczeń nie złożył bibliografii w wyznaczonym terminie nie przystępuje do części ustnej 

egzaminu z języka polskiego 

07-28.05.2013 r. - pisemne egzaminy maturalne wg harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora CKE 

07-28.05.2013 r. - ustne egzaminy maturalne wg harmonogramu ustalonego w szkole 

03 - 19.06.2013 r.  - dodatkowy termin egzaminu maturalnego dla zdających, którzy uzyskali zgodę 

dyrektora OKE (sytuacje losowe) Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie ) najpóźniej w dniu, 

w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora szkoły udokumentowany 

wniosek ( załącznik 19) o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Egzaminy 

pisemne w terminie dodatkowym odbywają się w szkole wyznaczonej przez dyrektora OKE, a egzaminy 

ustne w naszej 

17.06.2013 r. - etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (godz.12.00) 

od 18 do 21.06.2013 r. - etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

28.06.2013 r. - odbiór świadectw dojrzałości i aneksów 

27.08.2013 r. -  pisemny egzamin poprawkowy dla zdających, którzy: 

 -przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko 

z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej 

 w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników złożyli u dyrektora szkoły pisemne oświadczenie 

o ponownym przystąpieniu do egzaminu – załącznik 18 

 żaden egzamin nie został unieważniony 

 Informacja o miejscu, w którym uczniowie będą zdawać poprawkowy egzamin pisemny zostanie podana 

przez dyrektora OKE na stronie www.oke.krakow.pl do 10 sierpnia 2013 r. 

26 - 30.08.2013 r.- termin egzaminów ustnych poprawkowych (dla zdających, którzy jw. ) 

Harmonogram zostanie podany w szkole. 

30.08.2013 r.- przekazanie do szkół dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

13.09.2013 r.- przekazanie do szkół świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej 

 

 


