Wewnątrzszkolna instrukcja
przygotowania, organizacji i przeprowadzania
egzaminu maturalnego
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego
w Elblągu

Załącznik do
Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „ Nowej Formule”
obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020 opracowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Instrukcja opracowana na podstawie:
-

Ustawy z dnia 7 września 1991. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz.1481)

-

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego
w szkołach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223 ze zm. )

-

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 3 sierpnia

2017r. w sprawie oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.
1534).
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I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi
1. Sposób zabezpieczenia i przechowywania materiałów egzaminacyjnych.
1.

Materiały egzaminacyjne od dystrybutora odbiera przewodniczący SZE (dyrektor szkoły) lub inny
upoważniony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego i zabezpiecza przed nieuprawnionym
ujawnieniem przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi materiałami
egzaminacyjnymi. Po ich otrzymaniu natychmiast sprawdza i przelicza zgodnie z instrukcją, czy liczba
i rodzaj pakietów odpowiada zapotrzebowaniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie
zawiadamia dystrybutora, a także zgłasza ten fakt do dyrektora OKE.

2.

Materiały są przechowywane w sejfie (kasie pancernej) znajdującej się w gabinecie zastępcy
dyrektora szkoły objętym monitoringiem antywłamaniowym.

3.

Dostęp do kluczy od sejfu w czasie egzaminu ma tylko przewodniczący SZE lub w razie jego choroby
albo usprawiedliwionej nieobecności zastępca przewodniczącego SZE, który przejmuje obowiązki
przewodniczącego.

4.

Przewodniczący SZE sprawdza w każdym dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem, czy pakiety
zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w przypadku ich naruszenia
niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE.

5.

Przewodniczący SZE otwiera w obecności przewodniczących ZN i przedstawicieli zdających pakiety
z materiałami egzaminacyjnymi. Przekazuje przewodniczącym ZN odpowiednią liczbę arkuszy do
danej sali bezpośrednio przed każdą częścią egzaminu.

6.

Dostęp do materiałów egzaminacyjnych oprócz przewodniczącego SZE może mieć tylko jego
zastępca, jeżeli przewodniczący przebywa na zwolnieniu lekarskim lub służbowe obowiązki
uniemożliwiają mu przekazanie materiałów SZE i ZN. Zastępca przewodniczącego SZE potwierdza na
piśmie przyjęcie i oddanie kluczy do sejfu przewodniczącemu.

7.

Członkowie SZE z języków obcych mogą mieć udostępnione materiały egzaminacyjne na dzień przed
rozpoczęciem egzaminu.

2. Forma i terminy przeszkolenia osób mających dostęp do niejawnych materiałów egzaminacyjnych.
1.

Dyrektor szkoły lub jego zastępca szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu członków SZE
ze swojej szkoły oraz nauczycieli delegowanych do zespołów przedmiotowych i nadzorujących
w innych szkołach. Nauczycieli spoza szkoły zapozna z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania
i organizacji egzaminu maturalnego.

2.

Szkolenie musi się odbyć nie później niż do 30 kwietnia 2020r., w trakcie posiedzenia Rady
Pedagogicznej.

3.

Szkolenie dotyczy m.in.: zasad dostępu do materiałów egzaminacyjnych, odpowiedzialności karnej za
ujawnienie tajemnicy, zasad przeprowadzenia egzaminu zgodnie z Informacją o sposobie organizacji
i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Nowej” formule w roku szkolnym 2019/2020
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opublikowaną przez CKE w Warszawie w 2020r.
4.

Po przebytym szkoleniu każdy z członków PZE i ZN oraz inne osoby biorące udział w egzaminie
maturalnym mają obowiązek podpisania oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie
zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

3. Zasady postępowania w sytuacjach szczególnych
1.

W szkole stosuje się zasady opracowane i opublikowane przez CKE w Informacji o sposobie
organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „ Nowej” formule w roku szkolnym
2019/2020. Rozdział 12.

2.

Przewodniczący SZE (lub jego zastępca) po wysłuchaniu przewodniczącego i członków ZN lub PZE
podejmuje decyzję dotyczącą

konkretnej sytuacji zgodnie z zapisami w Informacji o sposobie

organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „ Nowej” formule w roku szkolnym
2019/2020. Rozdział 12.

II. Harmonogram realizacji zadań zgodny z Informacja i CKE i rozporządzeniem MEN (terminarz).
1.

Szczegółowy harmonogram realizacji zadań zgodnie z procedurami CKE, OKE i rozporządzeniem MEN w
każdym roku szkolnym stanowi załącznik do niniejszej instrukcji.

2.

Harmonogram jako załącznik do niniejszej instrukcji w każdym roku szkolnym znajduje się w dokumentacji
zbiorczej.

III. Zasady obiegu informacji.
1. Gromadzenie i przepływ informacji o egzaminie.
1.

Dyrektor i wicedyrektor szkoły gromadzą i przekazują informacje o egzaminie nauczycielom, uczniom
i rodzicom.

2.

Materiały o egzaminie maturalnym (w tym informatory mat

z poszczególnych przedmiotów,

procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego) dostępne są dla wszystkich
uczniów w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły.
3.

Zasady i procedury egzaminów maturalnych dyrektor / wicedyrektor przedstawia nauczycielom na
posiedzeniu Rady Pedagogicznej oraz podczas szkoleń PZE i ZN.

4.

Dyrektor na ogólnym zebraniu rodziców klas trzecich, nie później niż w listopadzie, przedstawia
zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązujące w danym roku szkolnym.

5.

Uczniowie zapoznawani są z zasadami i procedurami egzaminu maturalnego najpóźniej do końca
klasy drugiej w trakcie godzin z wychowawcą oraz na lekcjach języka obcego i języka polskiego.

6.

Nauczyciele przedmiotów maturalnych zapoznają uczniów z podstawą programową, wymaganiami
egzaminacyjnymi, informatorami maturalnymi, zasadami przeprowadzania egzaminów w części
ustnej i pisemnej z danego przedmiotu do końca września każdego roku szkolnego i dokumentują to
zapisem w dzienniku.

7.

Informacje o strukturze, formie, zasadach organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego oraz
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komunikaty dotyczące tego egzaminu, terminarz, adres strony internetowej OKE w Łomży i CKE oraz
wszystkie bieżące informacje umieszcza się w gablocie na korytarzu obok pokoju nauczycielskiego,
a także na stronie internetowej szkoły.
2. Gromadzenie i dostępność materiałów o egzaminie. Organizacja konsultacji i próbnego egzaminu
maturalnego.
1.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów dostarczają do biblioteki szkolnej wszelkiego rodzaju
materiały o egzaminie, mogące służyć uczniom i innym nauczycielom jako materiał do ćwiczeń.

2.

Nauczyciel bibliotekarz gromadzi informatory maturalne oraz wszystkie materiały otrzymane od
przewodniczącego SZE oraz nauczycieli i udostępnia je uczniom i absolwentom w czytelni.

3.

Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych mogą zorganizować uczniom klas III zajęcia
powtórzeniowe oraz konsultacje w ramach obowiązkowych lub dodatkowych zajęć.

4.

W miarę możliwości dodatkowe konsultacje mogą odbywać się na terenie szkoły w terminie od
klasyfikacyjnej rady pedagogicznej do egzaminu pisemnego z danego przedmiotu.

5.

Pierwsze próbne egzaminy maturalny z części pisemnej mogą być organizowane w szkole dla uczniów
klas drugich w roku szkolnym poprzedzającym rok egzaminów. Arkusze egzaminacyjne
przygotowywane są i sprawdzane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

6.

Próbny egzamin maturalny z części pisemnej organizowany jest w szkole dla klas trzecich. Arkusze
sprawdzane

są przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów – dotyczy egzaminów

przygotowanych przez wydawnictwa/ np. OPERON / lub przez egzaminatorów - dotyczy egzaminów
próbnych organizowanych przez CKE lub OKE.
7.

Ponieważ próbne egzaminy nie są obligatoryjne i nie są związane ze statutową działalnością szkoły,
koszt wydrukowania arkuszy egzaminacyjnych pokrywają uczniowie.

3. Tryb i terminy zgłaszania przez uczniów wniosków:
1.

Ustala się następujące terminy i tryb zgłaszania przez zdających deklaracji i wniosków :
a.

wstępna deklaracja maturalna - zdający wypełnia deklarację wstępną oraz dostarcza
przewodniczącemu SZE wypełnioną deklarację w formie papierowej najpóźniej do dnia
30 września 2019 r.;
Wstępnej deklaracji może nie składać absolwent, który ukończył szkołę w latach wcześniejszych.

b.

zwolnienie z egzaminu na podstawie zaświadczenia laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim znajdującej się w wykazie ogłoszonym przez dyrektora
CKE na daną sesję egzaminacyjną na stronie www.cke.edu.pl
Zdający dostarcza przewodniczącemu w/w zaświadczenie SZE najpóźniej jeden dzień przed
egzaminem; na podstawie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowe przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego stwierdza uprawnienie do
zwolnienia z egzaminu.
Na świadectwie dojrzałości zamieszcza się adnotację o uzyskanym tytule laureata lub finalisty,
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a zamiast wyniku egzaminu z danego przedmiotu wpisuje się zwolniony/a.
c.

dostosowanie warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych – odbywa się zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE z 6 sierpnia 2019r.
w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym
2019/2020 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu uczeń klasy trzeciej
przedkłada dyrektorowi razem z deklaracją tj. do 30 września 2019 r. (dokumentacja może być
uzupełniona do 7 lutego 2019r). Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego
2020r. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niepełnosprawni czasowo, którzy zaświadczenie
o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym.
Sposób lub sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb
i możliwości uczniów wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród możliwych sposobów
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu wymienionych w Tabeli 1b
wskazanego wyżej Komunikatu na podstawie:
-

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność

-

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niedostosowanie
społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

-

orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

-

opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

-

specyficznych trudnościach w uczeniu się

-

zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza

-

pozytywnej opinii rady pedagogicznej

w przypadku uczniów objętych pomocą

psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane
z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację
kryzysową lub traumatyczną,
-

cudzoziemców ,którym ograniczona znajomość języka utrudnia zrozumienie czytanego
tekstu.

Opinia rady pedagogicznej , o której mowa powyżej, jest wydawana na wniosek:
-

nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy
psychologiczno - pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu
zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia;

d.

rodziców lub pełnoletniego ucznia.

dokonanie zmiany w deklaracji wyboru przedmiotów egzaminacyjnych (deklaracja ostateczna)
zdający może nanosić zmiany w deklaracji wstępnej i za pośrednictwem wicedyrektora szkoły
oddaje deklarację ostateczną przewodniczącemu SZE do dnia 7 lutego 2020r. Po tym terminie
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nie ma możliwości dokonywania zmian w deklaracji.
Niezłożenie deklaracji ostatecznej jest równoważne z przystąpieniem absolwenta do egzaminu
maturalnego zgodnie z deklarację wstępną, która z dniem 8 lutego staje się deklaracją
ostateczną.
W przypadku , gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż
wskazany w deklaracji może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka obcego
nowożytnego, lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego. Wniosek w sprawie
wprowadzenia tych zmian składa się do dyrektora szkoły nie później niż do 20 kwietnia 2020r.
e.

zgłoszenie do sesji poprawkowej - w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu, (nie
później niż 10 lipca 2020r.) zdający składa przewodniczącemu SZE pisemne oświadczenie
o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalne z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracja
ostateczną;

f.

udział w kolejnej sesji egzaminacyjnej - zdający składa przewodniczącemu SZ deklarację
wstępną, do 1 października 2020r .- na odpowiednim druku.

Zdający podpisuje w deklaracji oświadczenie o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia.
Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię
z potwierdzeniem przyjęcia.
4. Termin poprawkowy
1.

Ponowny egzamin maturalny w terminie poprawkowym jest przeprowadzany w sierpniu 2020 r.
w terminie ustalonym przez dyrektora CKE

2.

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent który:
-

przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej
i żaden jego egzamin nie został unieważniony,

-

przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie
rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony,

-

nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej

lub pisemnej na

poziomie podstawowym,
-

w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż do 10 lipca 2020r.) złożył
do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego
przedmiotu.

3. Informacje o miejscu przeprowadzenia egzaminu ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej
danej OKE w terminie do 14 sierpnia 2020r.
5. Udział w kolejnej sesji egzaminacyjnej
Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego
1.

Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów
7
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w części ustnej lub pisemnej, może ponownie przystąpić do tego egzaminu lub egzaminów
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przez okres 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego.
2.

Absolwent, który nie zdał określonego przedmiotu/przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub
pisemnej i nie otrzymał świadectwa dojrzałości, może zmienić poziom tego egzaminu lub wybrać inny
przedmiot, z wyjątkiem przedmiotu, który zdawał jako dodatkowy.

Absolwent, który zamierza podwyższyć wynik egzaminu maturalnego lub zdawać przedmioty dodatkowe.
1.

Prawo przystąpienia do egzaminu w celu podwyższenia wyniku egzaminu w części pisemnej i w części
ustnej lub przystąpienia do egzaminów z przedmiotów dodatkowych w kolejnych sesjach
egzaminacyjnych ma wyłącznie absolwent, który otrzymał świadectwo dojrzałości.

Absolwent, który nie przystąpił do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu szkoły.
1.

Absolwent, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, ma
prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w szkole, którą ukończył lub w miejscu wyznaczonym
przez dyrektora OKE w przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły macierzystej.

Szczegółowe

zasady dotyczące

udziału w kolejnych sesjach egzaminacyjnych określone zostały

w Informacji o sposobie 0rganizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „ Nowej” formule
obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020.

IV . Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu.
1. Opracowanie i ogłoszenie szczegółowego terminarza części ustnej egzaminu maturalnego
1.

Sesja egzaminacyjna trwa od 4 do 22 maja 2020r.(z wyjątkiem 10 i 17 maja)

2.

Przewodniczący SZE ogłasza szkolny harmonogram części ustnej egzaminów zgodny z terminarzem
egzaminów ogłoszonym przez dyrektora CKE, nie później niż 2 miesiące przed terminem części
pisemnej egzaminu maturalnego tj. do 4 marca 2020r.

3.

Harmonogram powinien zawierać informacje o miejscu, dacie i orientacyjnej godz inie zdawania
egzaminu przez każdego zdającego oraz wskazywać przybliżoną godzinę ogłoszenia wyników
egzaminu w danym dniu,

4.

Harmonogram powinien zawierać kompletne informacje także dla zdających skierowanych na
egzamin poza szkołę.

5.

Przewodniczący SZE przesyła niezwłocznie harmonogram części ustnej egzaminów do dyrektora
OKE i dyrektorów szkół, z których pochodzą uczniowie skierowani na egzamin.

6.

Harmonogram zostaje upowszechniony na terenie szkoły nie później niż dwa miesiące przed
terminem części pisemnej egzaminu maturalnego w następujący sposób:
-

w gablocie szkolnej;

-

w dokumentacji nauczycieli wychowawców, którzy mają obowiązek niezwłocznie po
otrzymaniu harmonogramu zapoznać z nim swoich uczniów;

-

na stronie internetowej szkoły.
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2. Pozyskanie członka (-ów) PZE i ZN z innej szkoły
1.

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu współpracuje przy organizacji egzaminu
maturalnego, począwszy od sesji egzaminacyjnej w 2005 r., z dyrekcją i nauczycielami II Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu .

2.

W przypadku sytuacji szczególnych dyrektor szkoły może nawiązać współpracę i pozyskać nauczycieli
także z innych szkół ponadgimnazjalnych Elbląga.

3. Przeszkolenie i przydział zadań dla członków PZE
1.

Przewodniczący SZE lub jego zastępca szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu członków
PZE ze swojej szkoły oraz nauczycieli delegowanych do zespołów przedmiotowych w innych szkołach.
Nauczycieli spoza szkoły zapoznaje z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania

i organizacji

egzaminu maturalnego.
2.

Przewodniczący SZE przedstawia powołanym osobom:
-

listę ich zadań i obowiązków,

-

procedurę przebiegu egzaminu ustnego,

-

wzory protokołów egzaminu i określa sposób ich wypełniania,

-

wewnątrzszkolną instrukcję postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi
ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem i konsekwencje wynikające z jej
nieprzestrzegania.

-

zasady przekazywania przewodniczącemu PZE materiałów i dokumentacji egzaminacyjnej,
a także ich rozliczania po przeprowadzonym egzaminie.

4. Zasady przekazywania materiałów i dokumentacji egzaminacyjnej
1.

Przewodniczący SZE udostępnia nauczycielom wchodzącym w skład PZE zestawy zadań do części
ustnej z języków obcych – dzień przed rozpoczęciem egzaminu, przestrzegając zasady ochrony
materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

2.

Nie później niż na dzień przed egzaminem ustnym z języka polskiego Przewodniczący SZE lub jego
zastępca umożliwia członkom PZE zapoznanie się z zadaniami egzaminacyjnymi na terenie szkoły w
sposób zapewniający zabezpieczenie materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem. Nie
dopuszcza się wynoszenia zadań egzaminacyjnych poza szkołę.

3.

4.

Na podstawową dokumentację składają się:
-

lista zdających,

-

protokoły indywidualne części ustnej egzaminu,

-

uporządkowane zestawy egzaminacyjne / języki obce nowożytne/

Przewodniczący SZE odbiera od przewodniczącego PZE w każdym dniu kompletne zestawy
(wykorzystane przez zdających i niewykorzystane) po zakończeniu egzaminu z języka obcego
nowożytnego wraz z dokumentacją egzaminacyjną.

5.

Przewodniczący SZE nadzoruje, zgodne z procedurą, przeprowadzenie części ustnej egzaminu
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maturalnego.
6.

Przewodniczący SZE nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostającej w szkole dokumentacji
dotyczącej przygotowania i przebiegu części ustnej egzaminu i przechowuje ją zgodnie z instrukcją
kancelaryjną.

7.

Po zakończeniu egzaminu przewodniczący PZE przekazuje przewodniczącemu SZE kompletną
dokumentację egzaminu tego samego dnia. Dokumentacja podlega zasadom archiwizacji egzaminu
maturalnego.

8.

W przypadku egzaminu ustnego z języka polskiego przewodniczący ZE zabezpiecza przekazane
przewodniczącemu zespołu przedmiotowego przez zdających po zakończeniu egzaminu materiały tj.
kartki z notatkami oraz wydruki zadań i przechowuje je przez okres, w którym zdający może się
odwołać od procedur przeprowadzania egzaminu i w którym są one rozpatrywane ( co najmniej
dziewięć dni). Następnie materiały te są niszczone.

V. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej wynikająca z liczby zdających,
warunków technicznych szkoły i potrzeb zdających.
1. Przeszkolenie i przydział zadań członków ZN.
1.

Przewodniczący SZE przedstawia powołanym osobom:
-

listę ich zadań i obowiązków niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu (nauczycieli spoza
szkoły zapoznaje z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu
maturalnego.) ,

2.

-

procedurę przebiegu części pisemnej egzaminu,

-

wzory protokołów przebiegu egzaminu i określa sposób ich wypełniania.

Przewodniczący ZN rozmieszcza członków ZN na sali w taki sposób, aby mogli sprawować nadzór nad
wszystkimi zdającymi.

2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do odtwarzania płyt na egzamin z języka obcego nowożytnego:
1.

Wstępne i gruntowne sprawdzenie niezbędnego sprzętu następuje nie później niż miesiąc przed
rozpoczęciem egzaminów.

2.

Nie później niż tydzień przed rozpoczęciem egzaminu niezbędny sprzęt zostaje ponownie sprawdzony
oraz zabezpieczony tzn. zdeponowany do użytku tylko podczas egzaminu.

3.

W dniu poprzedzającym egzamin sprawdzany jest stan techniczny urządzeń w każdej sali.
Przeprowadzana jest próba odsłuchu najlepiej z udziałem uczniów.

4.

Ostateczne sprawdzenie sprzętu dokonywane jest przez przewodniczącego ZN pół godziny przed
rozpoczęciem egzaminu.

5.

Szkoła zabezpiecza rezerwowy niezbędny sprzęt służący do przeprowadzenia egzaminu. Ilość sprzętu
rezerwowego zależy od możliwości finansowych szkoły.
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3. Czynności organizacyjne przed egzaminem.
1.

Wydawanie materiałów egzaminacyjnych:
-

przewodniczący SZE wydaje materiały egzaminacyjne przewodniczącemu ZN w gabinecie
wicedyrektorów na około pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu;

-

przewodniczący SZE sprawdza czy ilość arkuszy egzaminacyjnych jest zgodna z ilością zdających ;

-

przewodniczący ZN i przedstawiciel zdających przenosi arkusze egzaminacyjne na salę
z zachowaniem zasad tajności;

-

czynność ta jest powtarzana przy kolejnych arkuszach egzaminacyjnych.

2. Rozmieszczenie zdających w sali:
-

wpuszczanie zdających na salę rozpoczyna się na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu;

-

ławki na sali egzaminacyjnej rozmieszczone są tak, by zapewnić samodzielność rozwiązywania
zadań;

-

o wyznaczonej godzinie zdający według kolejności na liście otrzymanej z OKE po okazaniu
dowodu tożsamości, a w przypadku zdających spoza szkoły skierowanych przez komisję
okręgową, również świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej wchodzą do sali
pojedynczo i losują numery stolików, następnie zajmują wyznaczone miejsce. Procedura ta jest
jednocześnie sprawdzeniem listy obecności;

-

przewodniczący ZN w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od losowania numerków
stolików (np.: zdający uprawnieni do warunków lub formy egzaminu maturalnego lub
zezwolenie spóźnionemu zdającemu na przystąpienie do egzaminu); w takim przypadku miejsce
wskazuje zdającemu przewodniczący ZN.

3.

Wcześniej należy ustalić , które stoliki w sali nie będą podlegały losowaniu.

Członkowie zespołu nadzorującego przekazują zdającym naklejki z nadanym przez OKE kodem,
zawierające m.in. numer PESEL zdającego zapisany za pomocą cyfr. Może to mieć miejsce przy
losowaniu Każdy zdający sprawdza poprawność cyfrowego zapisu numeru PESEL, co potwierdza
podpisem na liście zdających (liście obecności). Błąd w numerze PESEL zdający koryguje na liście
zdających, umieszcza na niej adnotację o stwierdzeniu błędu, po czym podpisuje listę. Naklejki
z błędnym numerem PESEL zespół nadzorujący odbiera od zdającego; nie nakleja się ich na arkuszu
egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi - w takiej sytuacji zdający wpisuje odręcznie prawidłowy numer
PESEL w miejscach przeznaczonych na naklejkę z kodem. Członkowie zespołu nadzorującego dopisują
odręcznie na arkuszu egzaminacyjnym i na karcie odpowiedzi identyfikator szkoły.

4. Rozdanie arkuszy egzaminacyjnych.
1.

Arkusze mogą być rozdane najwcześniej o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE.

2.

Członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne.

3.

Po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych zdający otwierają je i sprawdzają, czy są
kompletne. Zauważone braki zgłaszają przewodniczącemu ZN otrzymując w zamian kompletne
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arkusze, których odbiór potwierdzają podpisem w protokole przebiegu egzaminu.
4.

Zdający kodują swój arkusz:
-

umieszczają w odpowiednich miejscach na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi naklejki
z nadanym przez OKE kodem, zawierające m.in. numer PESEL zdającego zapisany za pomocą
cyfr.

-

w przypadku wystąpienia na naklejce błędu w numerze PESEL zdający wpisuje odręcznie
prawidłowy numer PESEL w miejscach przeznaczonych na naklejkę z kodem, a członek zespołu
nadzorującego dopisuje identyfikator szkoły.

5. Zgromadzenie i sposób udostępniani zdającym pomocy dydaktycznych.
1. Przewodniczący SZE zapewnia możliwość korzystania z pomocy dydaktycznych, umieszczonych
w wykazie przedstawionym przez dyrektora CKE.
2. Pomoce takie jak: cyrkiel, linijka, lupa , kalkulator prosty przynosi na egzamin zdający. Kalkulatory ,
w miarę możliwości , może udostępnić szkoła. Słowniki /ortograficzne, poprawnej polszczyzny/
udostępnia szkoła.
3. Karty wzorów do chemii, fizyki i matematyki oraz mapy do geografii przysyła CKE.
4. Przewodniczący SZE ustala i ogłasza zdającym zasady korzystania z pomocy na poszczególnych
egzaminach w części pisemnej. Pomoce mogą znajdować się na stoliku każdego zdającego
lub w wyznaczonym miejscu w sali egzaminacyjnej, a zdający sygnalizuje chęć skorzystania z nich
przez podniesienie ręki i czeka na zezwolenie przewodniczącego zespołu nadzorującego (np.
słowniki na egzaminie z języka polskiego). W takim przypadku jeden tekst (słownik) musi być
dostępny dla nie więcej niż 25 zdających
6. Ustalenie sposobu rozmieszczenia zdających w sali (salach)
1.

Decyzje o wykorzystaniu sal do przeprowadzenia egzaminu maturalnego podejmuje przewodniczący
SZE, kierując się przy tym organizacyjnymi i technicznymi możliwościami szkoły w danym roku
szkolnym.

2.

Po dokonaniu wyboru sal egzaminacyjnych przydział uczniów do poszczególnych sal odbywa się
zgodnie z zasadą przynależności do klas i listą alfabetyczną.

3.

Właściwe listy wywieszane są na tablicy informacyjnej najpóźniej na dzień przed egzaminem; kopie
list do wglądu znajdują się również u wicedyrektora szkoły.

7. Przebieg egzaminu pisemnego, sposób odbierania prac i materiałów egzaminacyjnych.
1.

Czas trwania poszczególnych części egzaminu dla każdego przedmiotu maturalnego określa
rozporządzenie. Czas jest liczony od momentu zapisania go na tablicy lub planszy. W pomieszczeniu
znajduje się w widocznym miejscu zegar.

2.

Członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani
ich komentować.

3.

W czasie trwania egzaminu zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący ZN
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może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków
wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób
udzielających pomocy medycznej. Zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku. Fakt
opuszczenia sali oraz czas nieobecności odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu.
4.

Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przez podniesienie ręki. Członek ZN sprawdza
kompletność zestawu, a następnie zezwala zdającemu na opuszczenie sali.

5.

Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań z danego arkusza zdający odkładają prace na
brzeg stołu i pozostają na miejscach oczekując na odbiór prac. opuszczają salę. Członkowie ZN
zbierają prace po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie arkusza rozszerzonego (jeśli zdawane
było oba poziomy na jednej sali) i sprawdzają kompletność zestawu i poprawność kodowania.

6.

Przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu i zdający wychodzą z Sali- co najmniej jeden
przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu arkuszy.

7.

Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN porządkują, kompletują, pakują i zabezpieczają materiały
egzaminacyjne, zgodnie ze szczegółową instrukcją OKE w Łomży.

8.

Arkusze z każdego poziomu są pakowane osobno w danej sali.

9.

Po zakończeniu egzaminu przewodniczący ZN przekazuje przewodniczącemu SZE kompletną
dokumentację egzaminu tego samego dnia. Dokumentacja podlega zasadom archiwizacji egzaminu
maturalnego.

8. Sposób kontaktowania się w sytuacjach szczególnych przewodniczącego ZN z przewodniczącym SZE
1.

sytuacjach szczególnych takich jak: niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych,
zakłócanie prawidłowego przebiegu egzaminu przez zdającego, awaria sprzętu oraz problemy
zdrowotne zdającego przewodniczący ZN powiadamia przewodniczącego SZE (jeżeli przewodniczący
SZE jest nieobecny to jego zastępcę) w następujący sposób:
-

jednego z członków ZN wysyła z poleceniem wezwania przewodniczącego SZE; fakt ten
odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu;

-

po przybyciu przewodniczącego SZE (lub jego zastępcy) przewodniczący ZN przedstawia
zaistniałą sytuację szczególną.

2.

Przewodniczący SZE (lub jego zastępca) po wysłuchaniu przewodniczącego i członków ZN podejmuje
decyzję.

3.

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez
zdającego lub jeżeli zdający zakłóca prawidłowy przebieg części ustnej lub części pisemne j
egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący ZE
informuje przewodniczącego SZE, który podejmuje decyzję o przerwaniu egzaminu danego
zdającego i unieważnia jego egzamin maturalny z danego przedmiotu odpowiednio w części
ustnej lub części pisemnej. Informację o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu zamieszcza się w protokołach.
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W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego niesamodzielnego
rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego, dyrektor OKE w porozumieniu
z dyrektorem CKE, unieważnia część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu
tego zdającego.

5.

W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, na świadectwie
dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z danego
przedmiotu odpowiednio na poziomie podstawowym lub poziomie rozszerzonym, wpisuje się
„0%”.

6.

W przypadku stwierdzenia złego stanu zdrowia lub wypadku stosuje się procedury
postępowania oraz dokumentowania przewidziane w odrębnych przepisach, z tym, że
w sytuacji koniecznej przewodniczący SZE może wpuścić do sali egzaminacyjnej wezwanych
pracowników służby zdrowia w celu udzielenia pierwszej pomocy. O sytuacji takiej
zawiadamia OKE.

7.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia bhp i /lub ppoż. przewodniczący SZE postępuje zgodnie
z odrębnymi procedurami dotyczącymi alarmów oraz zawiadamia OKE zgodnie z procedurami
awaryjnymi niniejszej instrukcji.

VI. Komunikowanie wyników części ustnej i pisemnej egzaminu.
1.

Ogłoszenie wyników egzaminu z języka polskiego i języka obcego nowożytnego następuje w dniu
egzaminu w miejscu i w czasie ustalonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

2.

Przewodniczący SZE ogłasza wyniki części pisemnej egzaminu niezwłocznie po ich otrzymaniu
z OKE i zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

3.

Informację o możliwości odebrania wyników egzaminu w sekretariacie szkoły lub w innym
miejscu wyznaczonym w związku z organizacją pracy szkoły wywiesza się na t ablicy
informacyjnej oraz ogłasza na stronie internetowej szkoły.

4.

Świadectwa, odpisy, aneksy wydawane są przez dyrektora lub inne upoważnione przez niego
osoby w pomieszczeniach i czasie określonym w ogłoszeniu, a w pozostałych okresach
w momencie zgłoszenia się absolwenta do sekretariatu szkoły. Odbierający kwituje odbiór
dokumentu maturalnego.
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