W związku ze zbliżającym się terminem złożenia wstępnych deklaracji maturalnych,
przypominamy i informujemy:
* Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa przewodniczącemu zespołu
egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły), w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym
przystępuje do egzaminu, wstępną pisemną deklarację.
*Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego roku szkolnego, w którym zdający zamierza
przystąpić do egzaminu maturalnego. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian
w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów oraz tematu do części ustnej
egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka
regionalnego – języka kaszubskiego. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego
deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.
W związku z sytuacją, że 30 września przypada w tym roku w niedzielę, deklarację należy złożyć do
28 września 2012 r.
Uczniowie naszej szkoły, oprócz deklaracji wydrukowanych, zobowiązani są dostarczyć również do
30 września wersję elektroniczną dokumentu. Dokument można wypełniać korzystając
z komputerów w bibliotece szkolnej, lub z dowolnego komputera połączonego z siecią internet.
Sposób wypełniania deklaracji jest intuicyjny.
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Algorytm wypełniania deklaracji
uruchomić przeglądarkę internetową
w pasku adresu wpisać adres: maturzysta.vulcan.pl
przeczytać informacje umieszczone na stronie, ze szczególnym uwzględnieniem
informacji o etapach wypełnienia deklaracji
wybrać rodzaj deklaracji (w przypadku tegorocznych maturzystów będzie to
„Deklaracja absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego w roku szkolnym
2012/2013 po raz pierwszy”)
przejść do edycji deklaracji klikając przycisk „Deklaracja”
wypełnić deklaracją wpisując dane osobowe, temat z języka polskiego i wybierając
przedmioty maturalne
wpisując dane należy podać identyfikator szkoły: 066301-01104 i symbol oddziału
postaci np. B 12 (B – symbol oddziału – proszę użyć litery wielkiej, 12 – numer ucznia
w dzienniku) /osoby poprawiające wynik matury jako symbol oddziału wpisują literę A/
można nie wypełniać pola „nazwisko rodowe”, jeśli jest zgodne z obecnym nazwiskiem
w przypadku przedmiotów dodatkowych nie wybieramy języka egzaminu, jeśli jest to
język polski
po wypełnieniu deklaracji należy kliknąć przycisk „Akceptuj”
sprawdzić poprawność deklaracji, poprawić ewentualne błędy wybierając przycisk
„Wróć do poprzedniej strony”
pobrać plik *.pdf – wydrukować zawartość pliku (dwie strony) w dwóch
egzemplarzach, każdy dwustronnie na jednej kartce
pobrać plik *.deklaracja (zapisać na dysku) , nie wprowadzając żadnych zmian
w nazwie pliku
wysłać plik *.deklaracja na adres sorka@4lo.lublin.pl (proszę nie wysyłać plików *.pdf,
bo są zupełnie bezużyteczne!) /sugeruję przechowanie pliku *.deklaracja na własnym
nośniku danych - może się przydać przy zmianie deklaracji/
w temacie listu proszę wpisać literę klasy /np. B/, a w treści wiadomości swoje imię
i nazwisko /z uwzględnieniem polskich liter tzw. „ogonków”/
proszę oczekiwać odpowiedzi na swój list o treści „OK” lub z informacją o błędach
dwa wydrukowane egzemplarze deklaracji dostarczyć wychowawcy do 28 września
2012 r.

*Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013

(Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013 zostały uzgodnione przez dyrektora
CKE i dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych)

