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Ostateczne deklaracje maturalne 

W związku ze zbliżającym się terminem składania ostatecznych deklaracji maturalnych oraz obowiązującym reżimem 
sanitarnym Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie ogłasza terminarz spotkań z wychowawcami klas 
w dniu 22.01. celem dopełnienia formalności: 

klasa wychowawca uczniowie wchodzą do szkoły sala  godzina numer                         
w dzienniku 
lekcyjnym 

głównym 
wejściem 

wejściem od 
strony hali 
sportowej 

3b LO Kwiatkowska 
Joanna  x 109D 

8:30 1-15 
10:00 16-30 
11:30 31-35 

3e LO Piotrowicz 
Joanna x  113 

8:30 1-15 
10:00 16-20 

3h LO Zadworzańska 
Karina x  114 

9:00 1-14 
10:30 15-28 

3m LO Klimek Weronika  x 205D 
9:00 1-14 
10:30 15-24 

3p LO Kaczmarek 
Krzysztof x  217 

9:30 1-15 
11:00 16-29 

4aT Chilla Ilona  x 210 D 
9:30 1-15 
11:00 16-29 

4fT Rolbiecka 
Monika x  202 

10:00 1-10 
11:30 11-18 

Uczniów i nauczycieli obowiązuje przestrzeganie wszystkich norm reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, noszenie 
maseczek, zachowanie dystansu społecznego). 

Przypominamy, iż wszelkie zmiany nanosimy na deklarację maturalną kolorem czerwonym potwierdzając je 
dodatkowo parafką (każdy uczeń jest zobowiązany do posiadania własnego długopisu). 

Maturzyści, którzy ze względu na rekrutację na uczelnie zagraniczne muszą przystąpić do części ustnej wypełniają 
załącznik 30  

link: https://drive.google.com/file/d/1_OBELWFiEOsGGcJBFkPWgC8lCUXyNIP9/view?usp=sharing 

Uczniowie, którzy nie muszą przystąpić do ustnej części egzaminu maturalnego nanoszą zmiany na deklaracji zgodnie 
z poniższą instrukcją: 

a. w przypadku, gdy uczeń rezygnuje z jednego egzaminu ustnego: 
Przykład: 
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b. w przypadku, gdy uczeń rezygnuje z wszystkich egzaminów ustnych: 

Przykład: 

 

 

 

 

W roku 2021 zdający nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu 
dodatkowego, zatem możliwe jest wykreślenie wszystkich przedmiotów dodatkowych znajdujących się  w tabeli 
punkty 2.1.-2.6. 

Zdający, którzy chcą przystąpić do wybranych przedmiotów dodatkowych nanoszą zmiany zgodnie z preferencjami. (W 
przypadku, gdy uczeń chce zadeklarować przedmiot, który nie znalazł się na deklaracji wstępnej, dopisuje go ręcznie 
kolorem czerwonym i stawia parafkę). 

Przykład: 

 

 

 

 

 

Deklaracja staje się kompletna po podpisaniu: 

 

Przypominamy, iż po 7.02. deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną w sytuacji nie naniesienia zmian przez 
zdającego. 

Zdający ubiegający się o dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego zobowiązani są do 
dostarczenia stosownych dokumentów razem z deklaracją ostateczną (wyjątek stanowi sytuacja, w której uczeń 
przedstawił je podczas składania deklaracji wstępnej). Zdający, którzy w opinii PPP mają zapis o dysgrafii mogą ubiegać 
się o możliwość zdawania egzaminu maturalnego przy komputerze, kierując do Dyrektora podanie ze wskazaniem 
konkretnych przedmiotów, które mają zostać objęte tym dostosowaniem. 

Ze względów organizacyjnych klasy maturalne są zwolnione tego dnia z zajęć zdalnych przez cały dzień.  


