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Wszystko o deklaracjach maturalnych dla zdających maturę po raz pierwszy i dla poprawiających wyniki.
Jak i gdzie wypełnić. Kiedy złożyć.

Elektronicznego wypełnienia deklaracji będzie można dokonać w szkolnej pracowni komputerowej (sala
24) wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora Szkoły, w dniach 27-29 września 2010 r. Instrukcja
dostępna na miejscu.

Klasa 3B
- osoby chodzące na rosyjski i francuski - 28.09.2010 r. (wtorek) o godz. 15.30
- pozostałe osoby - 29.09.2010 r. (środa) godz. 13.00

Klasa 3C
- osoby chodzące na rosyjski, francuski i drugi niemiecki - 28.09.2010 r. (wtorek) o godz. 15.30
- pozostałe osoby - 29.09.2010 r. (środa) godz. 13.00

Klasa 3D
- osoby chodzące na rosyjski i francuski - 28.09.2010 r. (wtorek) o godz. 15.30
- pozostałe osoby - 29.09.2010 r. (środa) godz. 13.00

Klasa 3E
- osoby należące do grupy I z informatyki - 27.09.2010 r. (poniedziałek) o godz. 13.00
- osoby należące do grupy II z informatyki - 28.09.2010 r. (wtorek) o godz. 14.45
Proszę przestrzegać terminów (liczba komputerów jest ograniczona). Proszę przyjść przygotowanym:
znać swoje dane osobowe ;-) oraz przedmioty, które chce się zdawać. W szczególności warto się już dziś
zdecydować na temat z ustnego języka polskiego.
{mospagebreak title=2011}Deklaracja maturalna to dokument, w którym zdający umieszcza swoje dane
osobowe oraz wybiera przedmioty (i ich poziomy), które zamierza zdawać na egzaminie. Osoby, które
przystępują do matury po raz pierwszy składają deklarację wstępną do dyrektora szkoły
ponadgimnazjalnej, którą ukończyli, w terminie do 30 września 2010 r.Deklaracja wstępna może być
wielokrotnie i dowolnie zmieniana. W praktyce zmian w deklaracji dokonuje się raz - tuż przed
podpisaniem deklaracji ostatecznej, czyli do 7 lutego 2011 r. Jeżeli uczeń nie dokonuje zmian w wyborze
- deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną. Absolwenci mogą składać deklaracje do dnia 7
lutego 2011 r. Wypełnione deklaracje, w postaci elektronicznej, ale w nie zmienionej treści, przesyłane
są do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi i na ich podstawie sporządza się protokoły,
zapotrzebowanie na arkusze maturalne oraz drukuje się świadectwo maturalne. Warto zauważyć, że
przetwarzanie danych odbywa się w sposób elektroniczny, dlatego po ich wysłaniu do Komisji,
ewentualnych błędów (nawet literówek) szkoła nie jest w stanie zmienić.
Od samego początku istnienia deklaracji maturalnych, czyli od 2005 r., w naszej szkole praktykujemy
zwyczaj składania przez uczniów deklaracji w postaci elektronicznej, które następnie są drukowane i
podpisywane własnoręcznie (wymóg prawny). W tym celu korzystamy z witryny
http://maturzysta.vulcan.pl.
http://www.lo23lodz.pl
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Elektronicznego wypełnienia deklaracji będzie można dokonać w szkolnej pracowni komputerowej (sala
24) wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora Szkoły, w dniach 27-29 września 2010 r. Instrukcja
dostępna na miejscu.

Klasa 3B
- osoby chodzące na rosyjski i francuski - 28.09.2010 r. (wtorek) o godz. 15.30
- pozostałe osoby - 29.09.2010 r. (środa) godz. 13.00

Klasa 3C
- osoby chodzące na rosyjski, francuski i drugi niemiecki - 28.09.2010 r. (wtorek) o godz. 15.30
- pozostałe osoby - 29.09.2010 r. (środa) godz. 13.00

Klasa 3D
- osoby chodzące na rosyjski i francuski - 28.09.2010 r. (wtorek) o godz. 15.30
- pozostałe osoby - 29.09.2010 r. (środa) godz. 13.00

Klasa 3E
- osoby należące do grupy I z informatyki - 27.09.2010 r. (poniedziałek) o godz. 13.00
- osoby należące do grupy II z informatyki - 28.09.2010 r. (wtorek) o godz. 14.45

Proszę przestrzegać terminów (liczba komputerów jest ograniczona). Proszę przyjść przygotowanym:
znać swoje dane osobowe ;-) oraz przedmioty, które chce się zdawać. W szczególności warto się już dziś
zdecydować na temat z ustnego języka polskiego.
{mospagebreak title=2010}Deklaracja maturalna to dokument, w którym zdający umieszcza swoje
dane osobowe oraz wybiera przedmioty (i ich poziomy), które zamierza zdawać na egzaminie. Osoby,
które przystępują do matury po raz pierwszy składają deklarację wstępną do dyrektora szkoły
ponadgimnazjalnej, którą ukończyli, w terminie do 30 września 2009 r.Deklaracja wstępna może być
wielokrotnie i dowolnie zmieniana. W praktyce zmian w deklaracji dokonuje się raz - tuż przed
podpisaniem deklaracji ostatecznej, czyli do 7 lutego 2010 r. Jeżeli uczeń nie dokonuje zmian w wyborze deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną. Absolwenci mogą składać deklaracje do dnia 7 lutego
2010 r. Wypełnione deklaracje, w postaci elektronicznej, ale w nie zmienionej treści, przesyłane są do
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi i na ich podstawie sporządza się protokoły, zapotrzebowanie
na arkusze maturalne oraz drukuje się świadectwo maturalne. Warto zauważyć, że przetwarzanie danych
odbywa się w sposób elektroniczny, dlatego po ich wysłaniu do Komisji, ewentualnych błędów (nawet
literówek) szkoła nie jest w stanie zmienić.
Od samego początku istnienia deklaracji maturalnych, czyli od 2005 r., w naszej szkole praktykujemy
zwyczaj składania przez uczniów deklaracji w postaci elektronicznej, które następnie są drukowane i
podpisywane własnoręcznie (wymóg prawny). W tym celu korzystamy z witryny
http://maturzysta.vulcan.pl.
Elektronicznego wypełnienia deklaracji będzie można dokonać w szkolnej pracowni komputerowej (sala
24) wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora Szkoły, w dniu 29 września 2009 r. Instrukcja
dostępna na miejscu.
{mospagebreak title=2009}Deklaracja maturalna to dokument, w którym zdający umieszcza swoje
dane osobowe oraz wybiera przedmioty (i ich poziomy), które zamierza zdawać na egzaminie. Osoby,
które przystępują do matury po raz pierwszy i ci, którzy poprawiają wyniki składają deklarację wstępną
do dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej, którą ukończyli, w terminie do 30 września 2008 r.Deklaracja
wstępna może być wielokrotnie i dowolnie zmieniana. W praktyce zmian w deklaracji dokonuje się raz tuż przed podpisaniem deklaracji ostatecznej, czyli do 7 lutego 2009 r. (UWAGA w tym roku szkolnym
data ta przypada w czasie ferii zimowych - dlatego realnie będzie to połowa stycznia).
http://www.lo23lodz.pl
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Wypełnione deklaracje, w postaci elektronicznej, ale w nie zmienionej treści, przesyłane są do Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi i na ich podstawie sporządza się protokoły, zapotrzebowanie na arkusze
maturalne oraz drukuje się świadectwo maturalne. Warto zauważyć, że przetwarzanie danych odbywa się
w sposób elektroniczny, dlatego po ich wysłaniu do Komisji, ewentualnych błędów (nawet literówek)
szkoła nie jest w stanie zmienić.
Od samego początku istnienia deklaracji maturalnych, czyli od 2005 r., w naszej szkole praktykujemy
zwyczaj składania przez uczniów deklaracji w postaci elektronicznej, które następnie są drukowane i
podpisywane własnoręcznie (wymóg prawny). W tym celu korzystamy z witryny
http://maturzysta.vulcan.pl.
Elektronicznego wypełnienia deklaracji będzie można dokonać w szkolnej pracowni komputerowej w
terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoła (około 25 września 2008 r.). Będzie też można (posługując
się specjalną instrukcją ) wypełnić deklarację w domu.
{mospagebreak title=2008}
Deklaracja maturalna to dokument, w którym zdający umieszcza swoje dane osobowe oraz wybiera
przedmioty (i ich poziomy), które zamierza zdawać na egzaminie. Osoby, które przystępują do matury po
raz pierwszy i ci, którzy poprawiają wyniki składają deklarację wstępną do dyrektora szkoły
ponadgimnazjalnej, którą ukończyli, w terminie do 30 września 2007 r.Deklaracja wstępne może być
wielokrotnie i dowolnie zmieniana. W praktyce zmian w deklaracji dokonuje się raz - tuż przed
podpisaniem deklaracji ostatecznej, czyli do 7 lutego 2008 r.Wypełnione deklaracje, w postaci
elektronicznej, ale w nie zmienionej treści, przesyłane są do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi i
na ich podstawie sporządza się protokoły, zapotrzebowanie na arkusze maturalne oraz drukuje się
świadectwo maturalne. Warto zauważyć, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób elektroniczny,
dlatego po ich wysłaniu do Komisji, ewentualnych błędów (nawet literówek) szkoła nie jest w stanie
zmienić.
Od samego początku istnienia deklaracji maturalnych, czyli od 2005 r., w naszej szkole praktykujemy
zwyczaj składania przez uczniów deklaracji w postaci elektronicznej, które następnie są drukowane i
podpisywane własnoręcznie (wymóg prawny). W tym celu korzystamy z witryny
http://maturzysta.vulcan.pl.
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