
Informacja w sprawie procedury składania ostatecznej deklaracji egzaminu maturalnego. 

W nadchodzącym tygodniu przeprowadzimy procedurę składania deklaracji ostatecznych egzaminu maturalnego. 

A. Zaszły istotne zmiany w planowanym przebiegu egzaminu maturalnego. Oto najważniejsze z nich: 

1. Absolwent ma obowiązek przystąpić do części pisemnej egzaminu z: 

• języka polskiego (PP) , 

• matematyki (PP) , 

• wybranego języka obcego (PP). 

2. Aby uzyskać świadectwo, musi uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu wymienionego 

w pkt. 1. 

3. Nie ma obowiązku: 

• przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, 

• przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego. 

4. Do części ustnej może przystąpić wyłącznie osoba, która potrzebuje wyniku tego egzaminu w 

postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej  

5. Absolwent może przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych. 

6. Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych. 

W deklaracji maturalnej zdający: 

• przekreśla w tabeli w pkt.1. frazę „w części ustnej” , 

• przekreśla w tabeli w pkt.2. wybrane przedmioty w zakresie rozszerzonym, jeśli rezygnuje ze 

zdawania tych przedmiotów, 

• wypełnia informacje o wprowadzonych zmianach w miejscu do tego wyznaczonym. 

B.  Aby deklaracja spełniała wszystkie wymagania i aby rozwiązać ewentualne problemy oraz odpowiedzieć na 

pojawiające się pytania – od wtorku 26 stycznia do piątku 29 stycznia zapraszamy wszystkich uczniów do budynku 
Liceum wg poniższego  harmonogramu: 

B.1  wtorek (26.01)   od godz. 8.00 do godz. 9.30  klasa 3d 

B.2  środa (27.01)   od godz. 13.45 do godz. 15.15  klasa 3a 

B.3  czwartek (28.01)  od godz. 8.00 do godz. 9.30  klasa 3e 

B.4  czwartek (28.01)  od godz. 12.45 do godz. 14.20  klasa 3b 

B.5  piątek (29.01)   od godz. 8.00 do godz. 9.30  klasa 3c 

Dla uczniów, którzy z ważnych przyczyn nie będą mogli przybyć w wyznaczonym terminie, proponujemy 

przybycie w terminie rezerwowym – we wtorek (02.02) w godz. 15.00 – 16.00. Ze względu na obostrzenia sanitarne – 

prosimy nie przychodzić w terminach zarezerwowanych dla innych klas. 

C Podczas wizyty w szkole uczeń będzie mógł: 

C.1.1 dokonać zmian w złożonej wcześniej deklaracji (opatrując każdą ze zmian podpisem) i złożyć 

deklarację podpisując rubrykę: „Składam deklarację ostateczną” i wpisując właściwą datę albo: 

C.1.2 przynieść wydrukowaną w domu nową wersję deklaracji i po podpisaniu złożyć, 

C.2  w razie potrzeby – złożyć wniosek o potrzebie przystąpienia do egzaminu ustnego, 

C.3 sprawdzić i ewentualnie uzupełnić oraz podpisać dokumentację związaną ze szczególnymi 

dostosowaniami (dysleksja, wydłużenie czasu egzaminu). 

Dokumenty wymienione w punktach C.1.2 do C.3 zostały dołączone w wersji edytowalnej do wiadomości 

przesłanej uczniom klas trzecich za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

D Spotkania odbywać się będą na głównym korytarzu parteru (przy gabinetach 8 i 9). Uczestniczyć w nich 

będą: Dyrekcja oraz Pedagog Szkolny. Spotkania zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego 

(maseczka, dezynfekcja dłoni, wejście na raz maksimum 4 osób, zachowanie dystansu min. 1,5 metra).  Będzie też 

możliwość sprawdzenia przy wejściu temperatury ciała (bezdotykowy termometr automatyczny został zainstalowany 

po lewej stronie schodów wejściowych). W celu sprawnej obsługi prosimy wszystkich o zabranie swojego długopisu 

i swojej karty dostępowej. 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW KLAS TRZECICH. 

 

 


