


 Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu 
maturalnego składa przewodniczącemu szkolnego 
zespołu egzaminacyjnego deklarację przystąpienia 
do egzaminu:

 wstępną w terminie do 29 września 2017r.

 ostateczną terminie do 7 lutego 2018r.

 W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, 
deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

 Do deklaracji zdający dołącza oświadczenie, o 
wyrażeniu zgody lub braku zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
rekrutacji na studia



 Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu 
się mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i 
formach dostosowanych do ich indywidualnych 
potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 
na podstawie:

 opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w 
sprawie występowania specyficznych trudności w 
uczeniu się

 -orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego,
 -orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 -zaświadczenia lekarskiego (dla przewlekle lub 

czasowo chorych),
 -opinii rady pedagogicznej (§37 i 51 Rozporządzenie 

MEN z dnia 17.11.2010 r. Dz.U. 228 poz.1491)



Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

- Trudności w pisaniu- zastosowanie szczegółowych kryteriów 
oceniania arkuszy egz. ( j.polski, j.obcy nowożytny, matemtyka)

Nie ma możliwości wydłużenia czasu egzaminu dla osób z dysleksją na 
egzaminie maturalnym

( www.cke.edu.pl), pedagog szkolny, psycholog

Zaświadczenie lekarskie - dostosowanie warunków do specyfiki choroby. 
W części pisemnej przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu w 
przypadku każdego arkusza egzaminacyjnego nie więcej niż o 30 
minut; dodatkowy czas może być przeznaczony na wykonanie zadań 
lub przerwy, w zależności od potrzeb. W części ustnej przedłużenie 
czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego – nie więcej niż 
o 15 minut i z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 15 minut. 

.

http://www.cke.edu.pl/












EGZAMINY USTNE od 9 do 22 maja 2018r.
(zgodnie z harmonogramem szkoły)

EGZAMINY PISEMNE 
4 maja JĘZYK POLSKI (PP 9:00)

JĘZYK POLSKI (PR 14:00)
7 maja MATEMATYKA (PP 9:00)
9 maja MATEMATYKA (PR 9:00)
8 maja J. ANGIELSKI (PP 9:00)

J. ANGIELSKI (PR 14:00)

POZOSTAŁE PRZEDMIOTY od 10    do      23 maja 2018r
SZCZEGÓLOWY HARMONOGRAM NA STRONIE :   OKE GDAŃSK

Przekazanie wyników do szkół 3 lipca 2018r.











Do egzaminu poprawkowego przystępują zdający, którzy 
nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w 
części ustnej albo w części pisemnej, a przystąpili do 
wszystkich egzaminów z wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych.

Termin złożenia u przewodniczącego SZE przez zdającego 
pisemnej informacji zawierającej oświadczenie o 
ponownym przystąpieniu do egzaminu –do 10 lipca 
2018r. 

Egzamin pisemny odbędzie się 21 sierpnia 2018r. (wtorek, 
godz. 9:00)

Egzamin ustny odbędzie się w dniach 21-22 sierpnia 2018r.

 Wyniki  11 września 2018r.










