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Państwo Dyrektoizy lićeów ogólnokształcących
Państwo Wychowawcy uczniów klas maturalnych
Pracownicy szkół zaangażowani w przygotowanie egzaminu matu'ralnego

Dotyczy: upowszechniania wśród uczniów klas maturalnych i ich rodziców informacji
o egzaminie maturalnym w Formule 2023

Szar"ni Państwo,

od  dnLa   4  maja  2023  roku]   absolwenci   czteroletniego   liceum   ogólnokształcąęego  będą
przystępowali   do   egzaminu   maturalnego   w   zmienionej   formule.   Zmiana   fomuły   jest
spowodowana     komLecznością     dostosowania     treści     sprawdzanych     na     egzaminach
zewnętrznych do realizowanej przez uczniów podstawy programowej. Wprowadzone zmiany
nie są głębokie, ak3 ze zrozumiałych względów budzą niepokój, zarówno wśród uczniów i ich
rodzicówr jak i nauczycieli.
W tej sytuatij nbzwykkg istotne jest przekazywanie pełnej j rzetelnej informacji na temat tego,
co czeka przyszlych maturzystów,
Kuratorium   Ośwriaty  w  Warszawie  we  współpracy  z  Okręgową  Kom®ą  Egzaminac%ną
wwarszawie   proponuje   Państwu   podjęcie   wskazanych   niżej   dzjałań,   które   służyĘrby
wzmocnieniu przekazu informacrinego na temat egzaminu maturalnego w roku 2023 w nowej
fomule,  ułatwiłyby  dotarcie  do  rzete]nej  informaQji,  a  także  do  wartościowych  materiałów
pomocniczych wspierających uczniów i nauczycieli w procesie przygotowania się do matury:

1)   Utworzenie na stronie  internetowej  szkoły zakładki dedykowanej  egzaminom maturalnym

Oeśli do t® pory taka zakładka nie została utworzom) i zamieszczenie w nięj:
•     linków  kierująpych  na  stronę  wwwcke.aov.DJ    do  komunjkatów  dyrektora  CKE

takich m.in. jak:
~    Komunikat o harmonogramie egzamjnów,
-    Komimikat o dostosowaniach na egzaminie,
-    LLsta jawnych zadań egzaminacyjnych,
-     lnfórmaęja o materiałach i przyborach pomocniczych;

•     informatorów   o   egzaminie   maturalnym   w   formule   2023   i   aneksów   do   tych
infomatorów  zawierających  wymagania  egzaminacyine  obowiązujące  w  roku
szkolriym 2022/2023;  .

•     materiałów pomocniczych i arkuszy diagnostycznych, ze szczególnym zwróceniem
uwagi  na  materiały  informacyjno-szkoleniowe  dotyczące  języka  poLskiego  -  ze
względu na istotne zmiany w kształcie tego egzaminu zarówno w części ustnej, jak
i pisemnej,

oraz przekazanie uczniom j ich rodzicom powyższych informacji poprzez inne wykorzystywane
w   szkole   kanały   informacyine   (np,   dziennik   elektroniczny,   poczta   elektroniczna,   inne
wewnętrzne platformy komunikaęji).



2)   Zorganizowanie przed dniem 7 lutego 2023 r., czyli przed terminem składania ostatecznych
deklaracji  przez  zdających,  zebrania  wychowawców  z  uczniami   klas  czwariych   i  ich
rodzicami,  z  odnotowaniem  tego  faktu  w  dziennikach  lekcyjnych,  na  którym  ponownie
zostaną przekazane przez Państwa informacje o egzaminie maturalnym, ze szczególnym
uwzględnieniem zmian prawnych i wymagań egzaminacyjnych dotyczących tych rocznikóv\r
maturzystów, których edukacja odbywała się w warunkach pandemii.

Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na:
•     nieuwzględnienie    niektórych    treści    podstawy    programowej    w   wymaganiach

egzaminacyjnych;
•     brak w 2023  roku progu zaliczenia, w przypadku jednego przedmiotu dodatkowego

na poziomie rozszerzonym;
•     zredukowanie  liczby  zadań  i  punktów  możliwych  do  uzyskania  na  egzaminach

z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz na egzaminie z
matematyki na poziomie podstawowym ;

•     zmniejszenie  minimalnej  liczby wyrazów w wypracowaniu  z języka  polskiego  na

poziomie podstawowym oraz z historii i filozofii na poziomie rozszerzonym;
•     ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom

biegłości językowej, w przypadku języków obcych nowożytnych.

Aby  pomóc  Państwu  w  przekazaniu  uczniom  i  rodzicom  tych  informacji,   Kuratorium
Oświaty   w   Warszawie   wraz   z   Okręgową   Komisją   Egzaminacyjną   zaplanowało
zorganizowanie   w   dniu   25   stycznia   2023   roku   konferencji   dla   dyrektorów   liceów
ogólnokształcących   i   wszystkich   osób  zaangażowanych   w przygotowanie   egzaminu
maturalnego w formule 2023.

3)   Dokonanie  wnikliwego  przeglądu  kadry  pedagogicznej  pod  kątem  posiadanych  przez
nauczycieli  uprawnień do  pełnienia funkcji egzamina{Qra - zwłaszcza z języka  polskiego
i języków obcych nowożytnych, czyli z przedmiotów, z których odbędą się egzaminy ustne.
Zapobiegnie  to  sytuacji,  w  której  szkoły  niemające  odpowiedniej  liczby  egzaminatorów
mogą   napotkać   trudności   ze   zorganizowaniem   zespołów   przedmiotowych.   Wszyscy
nauczyciele    zainteresowani    szkoleniem    dla    kandydatów    na    egzaminatorów    lub
doszkoleniem    do    formuły    2023    powinni    skontaktować    się    bezpośrednio    z    OKE
w Warszawie.  Szkolenia  i  doszkolenia trwają od  marca  2022  r.  do  chwili  obecnej  i  będą
organizowane tak dtugo, jak długo będzie na nie zapotrzebowanie.

Prosimy     Państwa     Dyrektorów     o     zaktywizowanie     nauczycieli     do     podejmowania

przedmiotowych szkoleń.
Eksperci   Okręgowej   Komisji   Egzaminacyjnej   w  Warszawie   są  do   Państwa   dyspozycji
we wszystkich  sprawach  związanych  z zasadami  przeprowadzania  egzaminu  maturalnego
w Formule 2023 lub z kwestiami merytorycznymi dotyczącymi tego egzaminu.
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