EGZAMIN MATURALNY 2022R.
TERMIN

ZADANIE / DZIAŁANIE

do 31 sierpnia 2021 r.

zgłoszenie do OKE szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony
egzamin maturalny (pkt 3.1.1.)

do 28 września 2021 r.

zapoznanie uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego, z
informacją o egzaminie maturalnym oraz z komunikatami dyrektora CKE, w tym w
szczególności z komunikatem w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu
maturalnego w 2022 r. i komunikatem o dostosowaniach

do 30 września 2021 r.

przyjęcie od uczniów lub absolwentów wstępnych deklaracji oraz dokumentów
uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego (sekcja
3.3.)

do 31 grudnia 2021 r.

przyjęcie od absolwenta uzasadnionego wniosku o przystąpienie do egzaminu
maturalnego w innej szkole, niż szkoła, którą ukończył wraz z deklaracją
przystąpienia do egzaminu maturalnego i niezwłoczne przekazanie tych
dokumentów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (pkt 3.2.3.)

do 7 lutego 2022 r.

przyjęcie od uczniów i absolwentów deklaracji ostatecznych; przyjęcie brakującej
dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu
maturalnego (sekcja 3.3.)

do 10 lutego 2022 r.

ustalenie sposobów dostosowania warunków i form egzaminu dla uczniów i
absolwentów uprawnionych do dostosowań oraz poinformowanie ich o nich na
piśmie (sekcja 3.9. oraz pkt 3.6.2.)

do 15 lutego 2022 r.

przyjęcie oświadczeń uczniów i absolwentów o korzystaniu albo niekorzystaniu z
przyznanych dostosowań (pkt 3.9.19.) przekazanie do OKE za pośrednictwem
SIOEO wykazu uczniów i absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego
(pkt 3.6.1.) maww złożenie zapotrzebowania na arkusze egzaminacyjne dla
nauczycieli wspomagających zdających w czytaniu i/lub pisaniu (pkt 3.9.20.)

do 22 lutego 2022 r.

poinformowanie OKE o braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego do
przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języka obcego nowożytnego (pkt 3.11.1.)
lub braku możliwości powołania zespołu nadzorującego (pkt 3.12.1.)

marzec/kwiecień - w
terminie wyznaczonym
przez OKE

odbycie przez PZE lub zastępcę PZE szkolenia w zakresie organizacji egzaminu
maturalnego organizowanego przez OKE (pkt 3.10.4.)

do 4 marca 2022 r.

przekazanie do dyrektora OKE wniosku o przeprowadzenie egzaminu maturalnego
danego absolwenta w innym miejscu niż szkoła, w szczególnych przypadkach
wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności absolwenta (pkt 3.2.4.,
3.2.5.)
■ powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego
tego zespołu (pkt 3.10.2.)
■ zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których nauczyciele wchodzą
w skład zespołu egzaminacyjnego
■ zebranie oświadczeń członków zespołu o znajomości przepisów związanych z
bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych (pkt 3.10.7.)
powołanie zespołów przedmiotowych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu
oraz wyznaczenie ich przewodniczących (sekcja 3.11.) - w szkołach, w których część
ustna będzie przeprowadzana opracowanie i ogłoszenie szkolnego harmonogramu
przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego oraz niezwłoczne
przekazanie go dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej (pkt 3.11.1.) - w
szkołach, w których część ustna będzie przeprowadzana

do 10 marca 2022 r.

przyjęcie z OKE informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku absolwenta o zdawanie
egzaminu w innej szkole (pkt 3.2.3c) imama ustalenie i przekazanie informacji o
sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego absolwentowi z
innej szkoły, skierowanemu na egzamin przez dyrektora OKE (pkt 3.9.18., 3.4.7.,
3.5.5. i 3.6.3.)

do 15 marca 2022 r.

przyjęcie oświadczeń absolwentów z innych szkół, skierowanych na egzamin przez
dyrektora OKE, o korzystaniu albo niekorzystaniu z przyznanych dostosowań (pkt
3.9.19.)

do 4 kwietnia 2022 r.

powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczących (sekcja
3.12.)

do 20 kwietnia 2022 r.

przyjęcie od uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej, wniosku o wprowadzenie zmian w deklaracji oraz niezwłoczne
poinformowanie OKE o tej zmianie (pkt 3.6.8. i 3.6.9.) imama przyjęcie od
uczniów/absolwentów 4-letniego technikum oraz uczniów branżowej szkoły II stopnia
(którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum) pisemnej
informacji o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu
dodatkowego lub przedmiotów

do 29 kwietnia 2022 r

przeszkolenie członków zespołu egzaminacyjnego w
zakresie organizacji egzaminu maturalnego oraz
zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie
szkolenia (pkt 3.10.9.) przeprowadzenie części
pisemnej egzaminu maturalnego w terminie głównym

4-23 maja 2022 r.
4-23 maja 2022 r.

przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie głównym

od 13 maja 2022 r.

pobranie z serwisów OKE dla dyrektorów szkół zadań do przeprowadzenia części
ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych,
języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego oraz zestawów zadań z języków
obcych nowożytnych, sprawdzenie ich

18-20 maja 2022 r.

przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków
mniejszości narodowych, języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i
języka kaszubskiego w terminie głównym

1-15 czerwca 2022 r.

przeprowadzenie egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym w części pisemnej

14-15 czerwca 2022 r.

przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków
mniejszości narodowych, języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i
języka kaszubskiego w terminie dodatkowym

5 lipca 2022 r.

ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego; przekazanie absolwentom świadectw
dojrzałości, aneksów i zaświadczeń

do 12 lipca 2022 r.

zebranie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do
egzaminu w terminie poprawkowym (pkt 3.8.2.)

do 15 lipca 2022 r.

przekazanie do OKE w formie elektronicznej oświadczeń absolwentów o zamiarze
przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (pkt 3.8.3.)

23 sierpnia 2022 r.

przeprowadzenie części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

9 września 2022 r.

przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości i informacji o wynikach egzaminu
maturalnego po sesji poprawkowej

