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POROZUMIENIE 
w sprawie wspólnego organizowania egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym 
 
podpisane w dniu ...................................... w ....................................., 
 
pomiędzy: 
 
.................................................................................................................................................... 
    (wpisać nazwę placówki oraz dokładny adres) 
 

zwaną/zwanym dalej ośrodkiem egzaminacyjnym, reprezentowanym przez 
 
........................................................ - ................................................. 
               (imię i nazwisko)               (stanowisko) 
 

a szkołami macierzystymi zdających: 
 
1. ...............................................................................................................................................                                    
    (wpisać nazwę szkoły oraz dokładny adres) 
 

..................................... , które reprezentuje dyrektor ...........................................................             
(Identyfikator)        (imię i nazwisko) 

 
2. ...............................................................................................................................................                                    
    (wpisać nazwę szkoły oraz dokładny adres) 
 

..................................... , które reprezentuje dyrektor ...........................................................             
(Identyfikator)        (imię i nazwisko) 

  
3. ...............................................................................................................................................                                    
    (wpisać nazwę szkoły oraz dokładny adres) 
 

..................................... , które reprezentuje dyrektor ...........................................................             
(Identyfikator)        (imię i nazwisko) 

  
4. ...............................................................................................................................................                                    
    (wpisać nazwę szkoły oraz dokładny adres) 
 

..................................... , które reprezentuje dyrektor ...........................................................             
(Identyfikator)        (imię i nazwisko) 

  
5. ...............................................................................................................................................                                    
    (wpisać nazwę szkoły oraz dokładny adres) 
 

..................................... , które reprezentuje dyrektor ...........................................................             
(Identyfikator)        (imię i nazwisko) 

  
6. ...............................................................................................................................................                                    
    (wpisać nazwę szkoły oraz dokładny adres) 
 

..................................... , które reprezentuje dyrektor ...........................................................             
(Identyfikator)        (imię i nazwisko) 

  
7. ...............................................................................................................................................                                    
    (wpisać nazwę szkoły oraz dokładny adres) 
 

..................................... , które reprezentuje dyrektor ...........................................................             
(Identyfikator)        (imię i nazwisko) 

  
8. ...............................................................................................................................................                                    
    (wpisać nazwę szkoły oraz dokładny adres) 
 

..................................... , które reprezentuje dyrektor ...........................................................             
(Identyfikator)        (imię i nazwisko) 
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9. ...............................................................................................................................................                                    
    (wpisać nazwę szkoły oraz dokładny adres) 
 

..................................... , które reprezentuje dyrektor ...........................................................             
(Identyfikator)        (imię i nazwisko) 

  
10. ...............................................................................................................................................                                    
    (wpisać nazwę szkoły oraz dokładny adres) 
 

..................................... , które reprezentuje dyrektor ...........................................................             
(Identyfikator)        (imię i nazwisko)  

 

11. ...............................................................................................................................................                                    
    (wpisać nazwę szkoły oraz dokładny adres) 
 

..................................... , które reprezentuje dyrektor ...........................................................             
(Identyfikator)        (imię i nazwisko)  

 

12. ...............................................................................................................................................                                    
    (wpisać nazwę szkoły oraz dokładny adres) 
 

..................................... , które reprezentuje dyrektor ...........................................................             
(Identyfikator)        (imię i nazwisko)  

 

13. ...............................................................................................................................................                                    
    (wpisać nazwę szkoły oraz dokładny adres) 
 

..................................... , które reprezentuje dyrektor ...........................................................             
(Identyfikator)        (imię i nazwisko)  

 

14. ...............................................................................................................................................                                    
    (wpisać nazwę szkoły oraz dokładny adres) 
 

..................................... , które reprezentuje dyrektor ...........................................................             
(Identyfikator)        (imię i nazwisko)  

 

15. ...............................................................................................................................................                                    
    (wpisać nazwę szkoły oraz dokładny adres) 
 

..................................... , które reprezentuje dyrektor ...........................................................             
(Identyfikator)        (imię i nazwisko)  

 
strony postanawiają co następuje:  

§1 
 Dla wymienionych powyżej szkół macierzystych miejscem przeprowadzenia egzaminu 

 

maturalnego z ............................................................................................................................ 
     (wymienić przedmiot lub przedmioty) 
 

w terminie poprawkowym będzie ośrodek egzaminacyjny z siedzibą w: 
 

 ................................................................................................................................................. . 
     (wpisać nazwę placówki oraz adres) 

 
§2 

 Szkoły macierzyste dostarczają do ośrodka egzaminacyjnego: 
 

1. Listy zdających pobrane z OKE, 
2. Naklejki z kodami kreskowymi zdających. 
3. Arkusze egzaminacyjne. 

§3 
1. Szkoły macierzyste oddelegowują do ośrodka egzaminacyjnego nauczycieli do 

zespołów nadzorujących, które powołuje dyrektor szkoły będącej ośrodkiem egzaminowania. 
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§4 
Dyrektor szkoły będącej ośrodkiem egzaminowania sporządza dla każdego przedmiotu jeden 
protokół zbiorczy, do którego załącznikami są listy zdających z poszczególnych szkół 
macierzystych i przekazuje wraz z arkuszami do wyznaczonego punktu dystrybucyjno-
redystrybucyjnego OKE. 

§5 
Załącznikami do niniejszego porozumienia są wnioski o przekierowanie zdających ze szkół 
macierzystych do ośrodka egzaminowania. 

§6 
Ustala się ponadto: 
  
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

................................................... . 

§7 
 

 Porozumienie zostało sporządzone w ...... egzemplarzach, po jednym dla każdego z 
uczestników oraz jednym dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. 

 

 

................................................................ 
(pieczęć i podpis reprezentującego ośrodek egzaminacyjny) 

 

   Pieczęcie i podpisy dyrektorów szkól macierzystych: 

 

1. .............................................. 

2. .............................................. 

3. .............................................. 

4. .............................................. 

5. .............................................. 

6. .............................................. 

7. .............................................. 

8. .............................................. 

9. .............................................. 

10. ............................................... 

11. ............................................... 

12. ............................................... 

13. ............................................... 

14. ............................................... 

15. ............................................... 

 


