
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI  MATURALNEJ 

MATURA 2020 

 
1.Uczniowie klas trzecich I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  

w Jarosławiu w terminie do 30 września 2019 r, wypełniają deklarację wstępną korzystając  

z witryny internetowej http://vulcan.edu.pl 

 

2. Uczniowie  o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z deklaracją składają wniosek  

o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego do ich potrzeb  

(do wicedyrektor Magdaleny Czerwonki), dołączając do deklaracji potwierdzoną  

w sekretariacie szkoły kopię opinii / orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub 

zaświadczenie lekarskie. 

 

3. Wypełnianie deklaracji maturalnej: 

1) należy wejść na stronę http://vulcan.edu.pl  

 

2) w zakładce „ Dla rodziców ” wybrać: 

Deklaracje maturalne 2019/2020  

 

następnie  

Deklaracja 1a - przeznaczona dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który 

ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;  

 

Pobrany plik PDF otworzyć za pomocą Adobe Acrobat Reader XI, wypełnić deklarację, zapisać 

np. na pulpicie, a następnie wysłać na adres: matura2020@lo.kopernik.jaroslaw.pl jako 

załącznik. 

 

3) w otwartym arkuszu deklaracji należy wpisać : 

 

a) dane osobowe: 

- numer w dzienniku (np.03) oraz identyfikator szkoły :180401-01106 

- nazwisko, 

- imię, 

- drugie imię, 

- płeć (zaznaczyć X  K-kobieta, M-mężczyzna), 

- datę urodzenia, 

- miejsce urodzenia, 

- numer PESEL, 

- nazwisko rodowe (wpisujemy tylko przy zmianie nazwiska), 

- adres do korespondencji: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, poczta  

  (miejscowość), 

- numer telefonu, adres e-mail, 

- zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat: 

            Nie przystępowałem/łam do egzaminu maturalnego 

            w poprzednich latach. 

                      

b) deklaracja przystąpienia do egzaminów z przedmiotów obowiązkowych  

X 

 

http://vulcan.edu.pl/
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mailto:matura2020@lo.kopernik.jaroslaw.pl


1.1. język polski w części pisemnej (wpisujemy X) i ustnej (wpisujemy X), 

1.2. język obcy nowożytny (wpisujemy wybrany język obcy) oraz w części pisemnej  

       (wpisujemy X) i ustnej (wpisujemy X), 

1.3. matematyka w części pisemnej (wpisujemy X). 

 

c) deklaracja przystąpienia do egzaminów dodatkowych ( obowiązkowo wybieramy jeden 

egzamin) np. 2.1. geografia, część pisemna wpisujemy - rozszerzony, część ustna wpisujemy  

- nie przystępuję: 

* zdający egzamin z informatyki wskazują: system operacyjny, program użytkowy, język 

programowania na podstawie komunikatu dyrektora CKE. 

 

d) sprawdzić poprawność danych, 

 

e) pobrany i wypełniony plik pdf należy: 

- wydrukować dwustronnie, podpisać i złożyć u wicedyrektora szkoły, 

- przesłać na adres mailowy; matura2020@lo.kopernik.jaroslaw.pl 

W temacie maila należy wpisać symbol oddziału oraz imię i nazwisko  

np. B04_ Jan Kowalski. 

Proszę uzupełniać deklaracje używając dużych i małych liter jak w nazwach własnych oraz 

stosować polskie znaki: ę ,ą, ż, ó itd. 

 

4. Absolwenci lat ubiegłych mogą składać deklaracje do 7 lutego 2020 r.  

    w szkole. Proszę zgłaszać się przed ostatecznym terminem.  

 

5. Jeżeli absolwent chce przystąpić do egzaminu maturalnego w innej szkole 

    wraz z deklaracją składa załącznik 2 (w tym przypadku termin składania 

    deklaracji do 31 grudnia 2019 r.) 

 

6. Szczegółowe informacje dla absolwentów szkoły są dostępne na stronie 

http://www.oke.krakow.pl/inf/ 

 

Wszelkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 

znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  

w Warszawie https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/  lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

w Krakowie http://www.oke.krakow.pl/inf/  
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