
 

 

Maturzysto, abituriencie!!! 
 

Jesteś uczniem ostatniej klasy liceum, technikum w roku szkolnym 2020/2021 - nieuchronnie nadszedł 

moment w którym zdecydujesz do jakich egzaminów maturalnych przystąpisz na 

maturze. Przygotowaną deklarację do matury musisz podpisać w wymaganych miejscach i złożyć 

w swojej szkole w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020! 

Poniżej znajdziesz instrukcję ułatwiającą sporządzenie i przesłanie deklaracji w postaci 

elektronicznej. 

Formularz deklaracji w pliku *.pdf (pobierz ze strony- www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-

411) należy wypełnić, a następnie zapisać za pomocą aplikacji Acrobat Reader XI. 

 wypełnij formularz wpisując: 

o numer w dzienniku np. uczeń klasy 3LOb – nr w dzienniku 3    - 3 

o                                         uczeń klasy 3LOa – nr w dzienniku 14  - 14 

o                                         uczeń klasy 4T- nr w dzienniku 5           - 5 

 identyfikator szkoły to: 

o 022001-53116 (dla klas i absolwentów technikum) 

o 022001-54116 (dla klas i absolwentów LO) 

 dane osobowe 

 wybierz spośród dostępnych możliwości: 

o deklarowane przedmioty obowiązkowe i dodatkowe zgodnie z instrukcją na formularzu 

o niewypełniane pola pozostaw puste 

 sprawdź poprawność wprowadzonych danych (formularz nie ma funkcji kontroli 

poprawności) 

 zapisz plik (zapisz jako) nadając mu nazwę złożoną z nazwiska i imienia  

(np: Nowak_Jan.pdf) 

 wyślij zapisany plik jako załącznik na adres: powiatowyzespolszkolos@gmail.com 

 w szkole otrzymasz wydrukowaną wersję do podpisu. 
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Ważne terminy dla uczniów klas maturalnych   
w roku szkolnym 2020/2021  

do 30 września  

składanie do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych (załącznik 1a)  oraz 

dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu 

maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi1   

do 7 lutego  

nanoszenie zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna)   

możliwość uzupełnienia dokumentacji uprawniającej  do 

dostosowania warunków egzaminu maturalnego  

17 – 22 lutego  sprawdzenie poprawności danych z deklaracji przesłanych do OKE, podpisanie list 

do weryfikacji w szkole  

4 marca  ogłoszenie szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego  

do 20 kwietnia  

złożenie do dyrektora szkoły wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub poziomu 

egzaminu w przypadku uzyskania tytuł laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji  

30 kwietnia  zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych  

4 – 20 maja  pisemny egzaminu maturalnego wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora 

CKE2    

7 – 20 maja  
(z wyjątkiem niedziel)  

ustny egzamin maturalny z języka polskiego i języków mniejszości narodowych, 

języka łemkowskiego, języków obcych nowożytnych wg harmonogramu 

ustalonego przez dyrektora szkoły   

1 – 16 czerwca  
pisemny egzamin maturalny w terminie dodatkowym dla zdających, którzy 

otrzymali zgodę dyrektora OKE.  

7 – 12 czerwca  
ustny egzamin maturalny w terminie dodatkowym dla zdających, którzy otrzymali 

zgodę dyrektora OKE.  

5 lipca  
przekazanie świadectw dojrzałości, możliwość sprawdzenia wyników w serwisie 

maturzysty.  

do 12 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  

24 sierpnia  pisemny egzamin poprawkowy  

23 – 24 sierpnia  ustny egzamin poprawkowy  

10 września  przekazanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej  

                                          
1 Szczegółowe informacje w Komunikacie dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 w sprawie sposobów dostosowania 

warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2020/2021 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (...)  

2 Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 w sprawie terminów (...) egzaminu maturalnego w roku szkolnym  
/2021  
Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. może zostać zmodyfikowany, jeżeli 
będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19 



  
  

Ważne terminy dla absolwentów z lat ubiegłych, którzy chcą  w roku szkolnym 
2020/2021 przystąpić do matury  po raz pierwszy lub po raz kolejny  

   
  

od 1 września  do 7 

lutego  

składanie do dyrektora szkoły deklaracji maturalnej (zał. 1a)  oraz dokumentacji 

uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do 

potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi1 przez 

absolwentów szkół ponadgimnazjalnych  

do 31 grudnia  

składanie do dyrektora OKE deklaracji maturalnej (zał. 1b) przez absolwentów szkół 

zlikwidowanych/przekształconych   

składanie do dyrektora OKE deklaracji maturalnych (zał. 1c)  przez absolwentów szkół 

ponadpodstawowych, którzy mają świadectwo dojrzałości i chcą przystąpić do egzaminu z 

jednego lub kilku przedmiotów   

składanie do dyrektora OKE deklaracji maturalnej przez osoby, które mają lub uzyskają 

świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego  na podstawie egzaminów 

eksternistycznych (zał. 1b)  

składanie deklaracji maturalnej do dyrektora OKE przez osoby, które mają 

świadectwo/dokument potwierdzający wykształcenie średnie uzyskane  za granicą ale 

nieuprawniające do podjęcia studiów w Polsce (zał. 1b)  

składanie do dyrektora macierzystej szkoły wniosku o możliwość zdawania matury w innej 

szkole (Zał. 2) – dotyczy absolwentów, którzy składają deklarację maturalną do 

dyrektora macierzystej szkoły  

Składanie do dyrektora OKE wniosku o zwolnienie z opłaty  za egzamin 

maturalny (zał. 26)  

od 1 stycznia  do 7 

marca  

wniesienie opłaty za egzamin maturalny, złożenie kopii dowodu wpłaty  do szkoły a 

oryginału do OKE – 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  

do 7 lutego  

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   

17 - 22 lutego  
sprawdzenie w szkole poprawności danych z deklaracji przesłanych  do OKE, 

podpisanie list do weryfikacji  

4 marca  ogłoszenie szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego  

                                    
 

 
  
  



Uwaga: Wszyscy absolwenci, niezależnie od roku, w którym ukończyli szkołę oraz typu szkoły,   

  
 

 

Deklaracje i formularze dla zdających 

Deklaracje: 

Załącznik 1a (.docx), (.pdf) – Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub 

artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza 

przystąpić do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, 

który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu 

maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie. 

Załącznik 1b (.docx), (.pdf) – Deklaracja dla: (1) absolwenta LO, technikum lub szkoły 

artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, którego 

macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) absolwenta uzupełniającego 

LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie; (3) absolwenta liceum 

profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku 

szkolnego 2013/2014 włącznie; (4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – 

potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia 

studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który 

nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości; (6) osoby, 

która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów 

eksternistycznych. 

Załącznik 1c (.docx), (.pdf) – Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości 

uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów 

ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.). 
 

 

4 – 20 maja  
część pisemna egzaminu maturalnego wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora 

CKE2.. 4 maja - egzamin pisemny z języka polskiego   

7 – 20 maja   
(bez niedziel)  

część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków mniejszości narodowej, 

języka łemkowskiego, języka kaszubskiego, języków obcych nowożytnych   

1 – 16 czerwca  
pisemne egzaminy maturalny w terminie dodatkowym dla osób, które uzyskały zgodę 

dyrektora OKE  

7 – 12 czerwca  
ustne egzaminy maturalne w terminie dodatkowym dla osób, które uzyskały zgodę 

dyrektora OKE  

5 lipca  
przekazanie świadectw dojrzałości, możliwość sprawdzenia wyników  w serwisie 

maturzysty  

do 12 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  

24 sierpnia  pisemny egzamin poprawkowy  

23 – 24 sierpnia  ustny egzamin poprawkowy  

10 września  rozdanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej  

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Proc221mat/EM2021Zal1a.docx
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Proc221mat/EM2021Zal1a.pdf
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Proc221mat/EM2021Zal1b.docx
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Proc221mat/EM2021Zal1b.pdf
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Proc221mat/EM2021Zal1c.docx
https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/Proc221mat/EM2021Zal1c.pdf

