
KALENDARIUM MATURZYSTY 2015 

do 30.09.2014 r. - składanie wstępnej deklaracji maturalnej i dokumentów o dostosowanie egzaminu 

do potrzeb ucznia (Zał. T_ 1), (Zał. LO _1) 

do 31.12.2014 r. – składanie dokumentów o dostosowanie egzaminu do potrzeb ucznia 

(Zał. T 14), (Zał. LO 14) 

do 07.02.2015 r. - składanie deklaracji ostatecznej (w przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej,  

z dniem 8.02.2015 r. deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną) 

do 04.04.2015 r. - złożenie bibliografii wraz z zapotrzebowaniem na sprzęt wykorzystywany podczas 

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

ustnej egzaminu z języka polskiego (dotyczy absolwentów technikum) 

do 22.04.2015 r. złożenie wniosku do dyrektora szkoły przez laureata lub finalistę olimpiady przed-

miotowej o zmianę wyboru przedmiotu, jeżeli uzyskał tytuł z innego przedmiotu niż zadeklarowany  

04-22.05.2015 r. - pisemne egzaminy maturalne wg harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora CKE

04-29.05.2015 r. - ustne egzaminy maturalne z języków obcych i języka polskiego – (prezentacja) wg 

harmonogramu ustalonego w szkole „stary egzamin” 

11 – 23.05.2015 r. ustne egzaminy maturalne z języka polskiego – (wypowiedź) wg harmonogramu 

ustalonego w szkole  „nowy egzamin” 

01- 17.06.2015 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 ( Zał 19) o umożliwienie przystąpienia do egzaminu 

w terminie dodatkowym. Egzaminy pisemne w terminie dodatkowym odbywają się w szkole wyznac-

zonej przez dyrektora OKE, a egzaminy ustne w naszej. 

30.06.2015 r. - odbiór świadectw dojrzałości i aneksów za potwierdzeniem odbioru 

25.08.2015 r. -  pisemny egzamin poprawkowy dla zdających, którzy: 

-przystąpili do egzaminów 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 – (Zał. 18 ) 

żaden egzamin nie został unieważniony 

24 - 28.08.2015 r.- termin egzaminów ustnych poprawkowych (dla zdających, którzy jw. ) 

11.09.2015 r.- przekazanie do szkół świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej 
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