Ważne terminy dla absolwentów z lat ubiegłych, którzy chcą
w roku szkolnym 2022/ 2023 przystąpić do matury po raz pierwszy lub po raz kolejny

Absolwenci, z lat ubiegłych, których szkoły istnieją, składają deklarację egzaminacyjną do dyrektora szkoły
macierzystej – załącznik 1a/deklaracja A.
Do dyrektora OKE deklarację składają (załącznik 1b/deklaracja B):
1. Absolwenci szkół zlikwidowanych sprzed 2005r. (Formuła 2023 – z wyjątkiem absolwentów, którzy
przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości (Formuła
2015),
2. Absolwenci zlikwidowanych szkół ponadgimnazjalnych (np. liceum profilowane, liceum uzupełniające …)
(Formuła 2015),
3. Osoby, które uzyskały (uzyskają) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych
(Formuła 2015),
4. Osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie
branżowe – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
(Formuła 2023 – jeżeli przystępuje do egzaminu po raz pierwszy; Formuła 2015 – jeżeli przystępuje do
egzaminu po raz kolejny).

do 15 stycznia

od 1 września
do 7 lutego

od 1 stycznia
do 7 marca

do 7 lutego

złożenie do dyrektora szkoły macierzystej/dyrektora OKE wniosku o nadanie
loginu
i hasła dostępu do systemu informatycznego, w którym można złożyć
deklarację
w postaci elektronicznej.

złożenie odpowiednio w szkole (zał. 1a/deklaracja A) lub w OKE(zał. 1b/deklaracja
B) deklaracji maturalnej oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków
i form egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi 1 .
złożenie odpowiednio w szkole lub w OKE wniosku o możliwość zdawania matury
w innej szkole (Zał. 2) – w uzasadnionych przypadkach
wniesienie opłaty za egzamin maturalny – dotyczy osób, które przystąpią
do matury z danego przedmiotu obowiązkowego (nie licząc terminu poprawkowego lub
dodatkowego) po raz trzeci lub kolejny i osób, które przystąpią do matury z przedmiotu
dodatkowego, który deklarowały w poprzednich latach, ale nie zgłosiły się na egzamin.
Przesłanie do OKE potwierdzenia wniesienia opłaty.
termin nanoszenia zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna). Sprawdzenie
konieczności wniesienia opłaty za egzamin maturalny w przypadku wprowadzania
zmian.
możliwość uzupełnienia dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków
egzaminu maturalnego.

1
Szczegółowe informacje w Komunikacie dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 w sprawie sposobów dostosowania warunków
i form przeprowadzania w roku szkolnym 2017/2018 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (...)
2
Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 w sprawie terminów (…) egzaminu maturalnego …

15 - 22 lutego

sprawdzenie w szkole poprawności danych z deklaracji przesłanych do OKE,
podpisanie list do weryfikacji, sprawdzenie, czy wpłata za egzamin maturalny została
odnotowana przez OKE.

6 marca

ogłoszenie szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego

do 20 kwietnia

złożenie do dyrektora szkoły pisemnej informacji (załącznik 5c) o rezygnacji
z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub
przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym w przypadku posiadania
dokumentów uprawniających do uzyskania dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na
poziomie technika.

4 – 23 maja

część pisemna egzaminu maturalnego wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora
CKE2..

10– 23 maja
(bez niedziel)
1 – 19 czerwca
7 lipca

część ustna egzaminu maturalnego
egzamin maturalny w terminie dodatkowym dla osób, które uzyskały zgodę dyrektora
OKE
ogłoszenie wyników, rozdanie świadectw dojrzałości, możliwość sprawdzenia wyników
w serwisie maturzysty

do 14 lipca

złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu
poprawkowego

do 10 sierpnia

informacja na stronie internetowej OKE o miejscu przeprowadzenia egzaminów poprawkowych

21 sierpnia

ustny egzamin poprawkowy

22 sierpnia

pisemny egzamin poprawkowy

8 września

rozdanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej

