Zespół Szkół Elektrycznych
im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1

Kalendarz maturzysty
rok szkolny 2019/2020

Data

Obowiązki maturzysty

do 30 września 2019

W uzasadnionych przypadkach wraz z deklaracja zdający składa
dokumenty uprawniające do dostosowanie warunków i formy
egzaminu.

do 7 lutego 2020

Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w
deklaracji.

Złożyć wstępną deklarację maturalną

Złożyć ostateczną deklarację maturalną

Pisemne egzaminy maturalne
4 - 21 maja 2020

Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin pisemnej
punktualnie ,zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Osoby
zgłaszające się na egzamin po rozdaniu arkuszy nie zostaną
wpuszczone do sali egzaminacyjnej.

4 - 22 maja 2019

Ustne egzaminy maturalne
(zgodnie z harmonogramem)

1 - 19 czerwca 2020

Egzaminy maturalne w sesji dodatkowej

25 sierpnia 2020
(pisemny)
24- 25 sierpnia 2020
(ustne)

Egzaminy maturalne w sesji poprawkowej

Odbiór świadectw dojrzałości

3 lipca 2020r.
11 września 2020r. (po egzaminie poprawkowym)

BARDZO WAŻNE !!!!!
Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych
uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z
danego przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w terminie dodatkowym.
Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się
egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek
o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym.
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:
- przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu w części
ustnej i pisemnej oraz przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na
poziomie rozszerzonym w części pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony
- nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej
- w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 10 lipca 2020r.) złożył do
dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego
przedmiotu , zgodnie z deklaracja ostateczna.
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