
INFORMACJA 

w sprawie zakończenia roku szkolnego 2019/2020, egzaminu 
maturalnego 

w klasach czwartych  Technikum Elektrycznego Nr 8. 
 
 

I.  U s t a l e n i a  o g ó l n e  
 

1. Zakończenie zajęć dydaktycznych nastąpi w dniu 24.04.2020 r. 
 
2. Egzamin maturalny odbędzie się w następujących terminach; 

egzamin pisemny     4 – 18.05.2020 r. 
egzamin ustny        11– 22.05.2020 r.    

 
3. Proponowane oceny wszystkich przedmiotów oraz proponowaną 

ocenę z zachowania, będą wpisane  do  08.04.2020 r. 

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach 

końcowych -  do    10.04.2020 r.  w  formie ustalonej przez 

wychowawcę klasy.        

4. Wystawianie ocen w klasach kończących się egzaminem 

maturalnym -  do  dnia 17.04.2020 r.  

 
5. Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji  

odbędzie się 20.04.2020 r.   o godz. 13;30 w sali 104. 
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6. Egzaminy klasyfikacyjne odbędą się w terminie 21                       
i 22.04.2020 r. wg harmonogramu   ustalonego po Radzie 

Pedagogicznej klasyfikacyjnej. 
 

7. W przypadku odwołania się ucznia lub jego rodzica od ustalonej 
oceny końcowej  z zajęć edukacyjnych lub oceny z zachowania,  
dyrektor szkoły powołuje komisję  w terminie uzgodnionym z 
uczniem i jego  rodzicami, przy czym egzamin ten, odbędzie się 
nie później niż   7 dni od  dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-
wychowawczych.  

 

8. W dniu 24.04.2020 r. po uroczystym zakończeniu roku 

szkolnego, odbędą się spotkania uczniów klas maturalnych               
z wychowawcami. Na spotkaniu wychowawcy odczytują protokół 
z Rady Pedagogicznej  z dnia 20.04.2020 r. przypominają 
uczniom regulamin egzaminu maturalnego, treści 
harmonogramów dotyczących m.in. terminów matur pisemnych                 
i ustnych. Podają terminy odbierania  świadectw maturalnych                
i inne informacje bieżące związane z  rozpoczynającymi się 
egzaminami.  

 

9. Wychowawcy klas maturalnych pobiorą karty obiegowe, 
które muszą być zwrócone do sekretariatu uczniowskiego do 

24.04. 2020 r. 
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10. Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły średniej – 
24.04.2020 r. o godz. 11;30.   

11. W uzasadnionych przypadkach – za zgodą dyrektora OKE – 
absolwenci mogą przystąpić  do egzaminu maturalnego                      

w dodatkowym terminie;        1– 16.06.2020 r. 

*  Informacja o miejscu przeprowadzenia egzaminu w dodatkowym 
terminie, zostanie ogłoszona na stronie  internetowej właściwej 
okręgowej komisji egzaminacyjnej  w pierwszym tygodniu czerwca 
2020 r. 

 
12.  Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw 

do szkół – 3 lipca 2020 r.  

13. Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym  dla absolwentów 
którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze  wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z 
jednego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej, 
odbędą się w następujących terminach; 
 
Część pisemna – 25 sierpnia 2020 r. godz. 9.00  
Część ustna      – 24–25  sierpnia 2020 r.  
 
* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach 
egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie 
internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej na 
początku sierpnia 2020 r.  
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14.   Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw 

maturalnych do szkół   -  11 września 2020 r. 

     świadectwa maturalne odbiera się osobiście za okazaniem 
dowodu osobistego w Sekretariacie  Uczniowskim w godz. od. 7;30 
do 15;00 w terminie jw.) 

 
15.  Dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu 

maturalnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi;  dotyczy 16 osób (4a -3, 4b – 3, 4c – 5 os., 4m – 1 
os., absolwenci -  3 os. 

 


