
 

Harmonogram czynności związanych z egzaminem maturalnym 
w sesji wiosennej 2007 

(rozpoczęcie egzaminu - 4 maja 2007) 
 

Lp. termin zadanie odpowiedzialny 

1. do 20 września 2006 
Przypomnienie przez nauczycieli poszczególnych przed-
miotów uczniom/słuchaczom wymagań egzaminacyjnych. 

PSZE 
nauczyciele 

2. do 20 września 2006 
Spotkania informacyjne z uczniami/słuchaczami klas matu-
ralnych oraz rodzicami uczniów. PSZE 

3. do 30 września 2006 
Zebranie wstępnych deklaracji wyboru przedmiotów eg-
zaminacyjnych od uczniów i absolwentów z lat ubiegłych. PSZE 

4. do 15 października 2006 
Zebranie wniosków o dostosowanie warunków zdawania 
egzaminu na podstawie opinii/orzeczeń lub zaświadczeń 
lekarskich. 

PSZE 

5. 15-17 listopada 2006 Próbny egzamin maturalny. PSZE 

6. do 30 listopada 2006 
Ostateczny termin zapoznania uczniów/słuchaczy przez 
nauczycieli poszczególnych przedmiotów z aneksami do 
informatorów maturalnych. 

PSZE 
nauczyciele 

7. do 20 grudnia 2006 
Ostateczny termin zmian deklaracji wyboru przedmiotów 
egzaminacyjnych dla uczniów i absolwentów z lat ubie-
głych. 

PSZE 

8. do 10 stycznia 2007 
Przekazanie do OKE deklaracji wyboru przez uczniów 
przedmiotów (na nośniku elektronicznym lub pocztą elek-
troniczną - hermes@oke.wroc.pl). 

PSZE 

9. do 10 stycznia 2007 
Przekazanie dyrektorowi OKE informacji o braku moŜliwo-
ści powołania w szkole przedmiotowego zespołu egzami-
nacyjnego dla przeprowadzenie egzaminu ustnego. 

PSZE 

10. 15-17 stycznia 2007 
Weryfikacja poprawności danych zawartych w elektro-
nicznym formularzu (Hermes). PSZE 

11. do 26 stycznia 2007 
Przesłanie do OKE wydrukowanych, ostatecznych list 
uczniów. PSZE 

12. do 4 marca 2007 Powołanie zastępcy PSZE i pozostałych członków SZE. PSZE 

13. do 4 marca 2007 Powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych. PSZE 

14. do 4 marca 2007 
Opracowanie i ogłoszenie szkolnego harmonogramu czę-
ści ustnej egzaminu oraz przekazanie go do OKE. PSZE 

15. do 4 kwietnia 2007 
Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu 
pisemnego. PSZE 
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16. 
zgodnie z komunikatem 
dyrektora CKE 

Część ustna egzaminu maturalnego. PSZE 

17. 
nie później niŜ dwa dni 
po zakończeniu egza-
minów ustnych 

Przesłanie do OKE imiennych wyników części ustnej eg-
zaminu maturalnego. PSZE 

18. 4 maja 2007 Rozpoczęcie części pisemnej egzaminu maturalnego. PSZE 

19. 
po zakończeniu po-
szczególnych egzami-
nów 

Przekazanie do OKE wypełnionych arkuszy egzaminacyj-
nych i dokumentacji. PSZE 

 


