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NAUKA FINANSOWANA PRZEZ  

UNIĘ EUROPEJSKĄ ORAZ BU-

DŻET PAŃSTWA 

 

Z dużą przyjemnością informujemy Pań-

stwa, że od września 2010 r. osoby, które chcą 

uzupełnić wykształcenie i ukończyć szkołę śred-

nią mogą to zrobić bez opłat w Dobrych Liceach 

dla Dorosłych w Prywatnym Centrum Kształce-

nia Kadr w Jeleniej Górze. 

Nauka przez 2 lata jest całkowicie sfinan-

sowana ze środków Unii Europejskiej oraz bu-

dżetu państwa. Zajęcia odbywają się w piątki w 

godz. 16-20 oraz w soboty 9-17.30, średnio 2 

razy w miesiącu. 

Wypożyczamy podręczniki oraz programy 

multimedialne wspomagające naukę. Osoby 

spoza Jeleniej Góry mogą uzyskać zwrot kosz-

tów dojazdów. 

Z naszego 12-letniego doświadczenia wy-

nika, że podniesienie poziomu wykształcenia 

ogólnego powoduje wszechstronny rozwój oso-

by. Wzrastają kompetencje związane z czyta-

niem ze zrozumieniem, komunikacją, planowa-

niem, umiejętnością uczenia się. 

Uczestnicząc w zajęciach w Dobrych Lice-

ach dla Dorosłych w PCKK, słuchacze uczą się 

swobodnego posługiwania komputerem. Dzięki 

zajęciom prowadzonym metodami aktywizujący-

mi oraz możliwości uczestnictwa w dodatko-

wych warsztatach doskonalą umiejętność pracy  

w zespole. Umiejętność uczenia się zwiększa 

szansę na ciągłą aktualizację wiedzy (również 

zawodowej). Osoby przebywające na urlopach 

wychowawczych mogą wykorzystać ten czas na 

dokształcenie się, co pozwoli im bezpiecznie 

wrócić do miejsca pracy. 

 

Co zyskasz, gdy ukończysz liceum w PCKK? 

- podwyższysz poziom wykształcenia 

- zdobędziesz możliwość kontynuowania nauki na 

studiach lub w szkole policealnej 

- pojawią się możliwości awansu lub lepszej pracy 

- dzięki możliwościom i okazjom korzystania w 

szkole z komputera i Internetu nauczysz się swo-

bodnie posługiwać narzędziami informatycznymi 

- nabędziesz umiejętności uczenia się  

- poprzez zajęcia prowadzone metodami aktywi-

zującymi oraz możliwości uczestnictwa w dodat-

kowych szkoleniach i warsztatach – udoskonalisz 

umiejętność pracy w zespole (wysoko ceniona 

przez pracodawców) 

– wzrośnie Twoja atrakcyjność na rynku pracy. 
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Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowa-
dzone przez Sedlak & Sedlak w 2009 roku 
 

Co w przypadku problemów z nauką? 

dodatkowe zajęcia z technik uczenia się i prezentacji 

dodatkowe konsultacje indywidualne 

dodatkowe ćwiczenia i materiały z zajęć dostępne na plat-

formie e-learningowej 

konsultacje z nauczycielami przez Internet 

współpraca z doradcą rozwoju osobistego 
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Czy dorośli uczą się inaczej niż  

dzieci? Co warto wiedzieć o uczeniu 

się dorosłych? Dlaczego posiadanie 

tej wiedzy jest ważne? 

Dorośli często mają trudności z podjęciem 

decyzji o zapisaniu się do szkoły. Wynika to za-

zwyczaj z wcześniejszych, nie zawsze pozytyw-

nych doświadczeń szkolnych, z ich przeświad-

czenia, że mają trudności z nauką, ze stereoty-

powego myślenia, że w późniejszym wieku 

gwałtownie ograniczają się zdolności do przy-

swajania wiedzy. 

Warto wiedzieć, że nauka odbywa się nie 

tylko w szkole. Uczymy się poprzez czytanie, 

doświadczanie, w środowisku pracy, podczas 

podróży, odwiedzin w muzeach itp. Jednym sło-

wem w każdej sytuacji zdobywamy wiedzę i do-

świadczenia. Dorosły ma takich sytuacji zdecy-

dowanie więcej niż dziecko. Naukowcy piszą, 

że wraz z wiekiem rośnie u dojrzałych osób 

aktywność umysłowa. Korzystają one ze swo-

ich wcześniejszych doświadczeń, mają wyrobio-

ne metody organizacji zdobywanej wiedzy oraz 

bogaty zasób słownictwa. Dzięki nabywanej in-

teligencji skrystalizowanej – uczą się przez całe 

życie. 

Cechy charakteryzujące uczących się doro-

słych: 

Wnoszą do szkoły znaczące zasoby 

wiedzy i doświadczenia zdobytego 

wcześniej, z którego korzystają podczas 

dalszej nauki. Wcześniejsza wiedza i 

doświadczenie pomagają im w tworze-

niu nowych struktur myślowych. 

Dorośli ucząc się analizują i weryfikują 

przekazywane treści w odniesieniu do 

swoich doświadczeń i przekonań. 

Posiadają wypracowane sposoby roz-

wiązywania problemów i określone spo-

soby myślenia, które pomagają im w no-

wych sytuacjach. Jednocześnie te wła-

śnie nawyki ograniczają ich otwartość 

na nowe rozwiązania, na nową wiedzę. 

Dorośli najefektywniej uczą się przez 

doświadczenie, często metodą prób i 

błędów. Wolą ten sposób niż naukę teo-

retyczną. 

Szukają użyteczności i możliwości prak-

tycznego wykorzystania wiedzy i umie-

jętności. 

Oczekują na szybkie wyniki pracy, na-

uki. Chcą wykorzystać zdobytą wiedzę i 

umiejętności natychmiast. 

Osoby w starszym wieku mają trudności 

w przypominaniu sobie wyizolowanych 

faktów, z drugiej strony posiadają 

ogromne zdolności w rozumieniu i ukła-

daniu ważnych treści w całość. 

Muszą rozumieć to czego się uczą, gdyż 

tylko wówczas korzystają z pamięci lo-

gicznej. 

Nie lubią uczyć się pod presją. 

Dorośli często nie wierzą w siebie i swo-

je możliwości jako uczniów. Obawiają 

się pomyłek, podejmowania ryzyka po-

pełnienia błędów. Nie chcą zawieźć lub 
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 ośmieszyć się. Te negatywne odczucia 

występują szczególnie u osób, które 

miały wcześniej złe doświadczenia 

szkolne. Mogą wywoływać duży stres. 

Łączą naukę w szkole, na kursach z obo-

wiązkami rodzinnymi, pracą zawodową, 

pracą w domu. Często nie są w stanie po-

święcać na naukę dodatkowego czasu 

ponad ten, który spędzają na zajęciach. 

Jeśli podejmują naukę, zazwyczaj mają 

określony cel i świadomie dążą do jego 

realizacji. 

Wiedza na temat uczenia się dorosłych jest 

ważna zarówno dla nich samych (nie tylko ja 

mam problem, nie tylko ja się stresuję, mam 

potencjał, mogę wykorzystać posiadane 

przeze mnie zasoby, nawet jeśli obecnie 

jeszcze nie mam świadomości, że je posia-

dam), jak i dla kadry nauczycieli dorosłych. 

Inna jest specyfika pracy i sposoby motywo-

wania dzieci, inne uczących się dorosłych. 

 

 

 

Uczeń Słuchacz 

Uczestniczy w zajęciach, bo jest do tego zmu-

szony przez: rodziców, nauczycieli (obowiązek 

szkolny) 

Sam podejmuje decyzję o podjęciu kształcenia: 

w wybranym typie szkoły, w zajęciach pozalek-

cyjnych i pozaszkolnych 

Jego wiedza i doświadczanie bywają mniejsze 

od doświadczenia nauczyciela 

Traktuje zdobytą wiedzę jako potrzebną do naj-

bliższego sprawdzianu, egzaminu itp. 

Nauka jest podstawową działalnością 

Uczestniczy w zajęciach, bo jest do tego za-
chęcany przez: pracodawcę, współmałżonka, 
dzieci 

Sam podejmuje decyzję o podjęciu kształce-
nia celem: 

 - uzupełnienia wykształcenia 

 - uzyskania nowych kwalifikacji 

 - uzupełnienia wiedzy dla osobistego dosko-
nalenia się itp. 

Posiada doświadczenia zawodowe i życiowe 
często większe od trenera 

Traktuje zdobytą wiedzę jako potrzebną do       
funkcjonowania w życiu zawodowym, rodzin-
nym, towarzyskim 

Nauka jest dodatkową działalnością obok 
pracy i obowiązków rodzinnych 

 

Prywatne Centrum 
Kształcenia Kadr 
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Ludzie uczą się na różne sposoby. Odbiera-

my informacje ze świata zewnętrznego korzy-

stając ze wszystkich zmysłów, jednak z cza-

sem jeden z nich specjalizuje się lepiej niż po-

zostałe i to sprawia, że łatwiej nam korzystać z 

tego właśnie zmysłu przy przyswajaniu nowe-

go materiału. 

Styl uczenia się dotyczy sposobu przyswa-

jania informacji z otaczającego nas świata oraz 

przekazywania ich z narządów zmysłów do 

mózgu. Istnieją cztery główne style uczenia 

się: 

wzrokowy – wzrokowcy uczą się, patrząc, 

słuchowy – słuchowcy uczą się, słuchając, 

słysząc samych siebie w rozmowie i dyskutując z 

innymi, 

dotykowy (czuciowy) – dotykowcy uczą się, 

dotykając, doznając wrażeń na powierzchni skó-

ry, łącząc to, czego się uczą ze zmysłem dotyku i 

emocjami, 

kinestetyczny (ruchowy) – kinestetycy uczą 

się poruszając w przestrzeni, angażując się w 

naukę poprzez odgrywanie ról, eksperymenty, 

uczestnicząc w różnych czynnościach. 

 

Jeśli chcesz szybko i efektywnie się czegoś 

nauczyć, materiał musi być podany najlepszą z 

możliwych dróg, odpowiadającą twojemu stylo-

wi uczenia się. Korzystaj ze stylu uczenia się, 

jaki preferujesz. 

 

Sprawdź swój preferowany styl uczenia się: 

www.edukacja-zlotoryja.org/klucz/ 

 

Jakie korzyści wynikają z wiedzy o pre-

ferowanym stylu uczenia się?  

Możemy świadomie zaplanować sposoby 

uczenia się wykorzystując dominujące zmysły 

Więcej informacji uzyskasz podczas 

zajęć z technik uczenia się w Dobrych 

Liceach dla Dorosłych 

http://www.edukacja-zlotoryja.org/klucz/
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w celu poprawy szybkości i skuteczności przy-

swajania wiedzy, możemy zaaranżować wła-

sne środowisko uczenia się. 

Przykładowe wskazówki dla osoby, u której 

zdiagnozowano styl uczenia się kinestetyczny i 

wzrokowy; a dominującą jest prawa półkula 

mózgu: 

1. Podczas nauki wykorzystywać muzykę 

(najlepiej baroku) lub pracować w ciszy. 

2. Sporządzać mapy myśli i plansze. Informa-

cje zapisywać i podkreślać kolorowo. 

3. Przed nauką i w przerwach wykorzystywać 

ruch (najlepiej ćwiczenia Dennisona). 

4. Aby przyspieszyć czytanie i uczenie się, 

zamieniać słowa na obrazy, na rodzaj filmu 

(wizualizować). 

5. Dla zrównoważenia obu półkul stosować 

ćwiczenia Dennisona (metoda Kinezjologii 

Edukacyjnej) oraz różne ćwiczenia - gry 

matematyczno–logiczne. 

Aby w przyszłości mózg mógł być w pełni wy-

korzystywany należy również rozwijać kanał 

słuchowy np. poprzez naukę na głos, słucha-

nie i zapamiętywanie tekstów piosenek  zarów-

no w języku polskim jak i obcym. 

 

 

SPOSOBY UCZENIA SIĘ 

1. Uczenie pamięciowe – jego celem jest za-

pamiętanie układów wiadomości lub czynności 

tak, by można je było powtarzać w sposób 

bezbłędny. Podstawą tego sposobu są powtó-

rzenia. 

2. Uczenie się przez rozwiązywanie proble-

mów – następuje gdy osoba spotyka się z sy-

tuacją nową, trudną, gdy zadanie nie może być 

rozwiązane przy pomocy posiadanej wiedzy. 

3. Uczenie się przez próby i błędy – mówimy 

o nim gdy osoba znajduje się w jakiejś nowej 

sytuacji, rozpatruje nowy układ zależności. 

Jest to nieekonomiczny sposób uczenia się, 

stosowany tam gdzie zawodzą inne. 

4. Uczenie się przez wgląd (zrozumienie) - 

odkrywanie organizacji materiału, nadawanie 

mu jakiejś struktury. Chodzi o wniknięcie w 

istotę rzeczy, zobaczenie powiązań między 

elementami, wniknięcie w terminy wchodzące 

w zakres działania. 

5. Uczenie się sensoryczne – polega na wy-

twarzaniu odruchów warunkowych. 

6. Uczenie się przez naśladownictwo - pod-

stawowy sposób uczenia się dzieci (powielanie 

zachowań rodziców).  

7. Uczenie się uboczne (mimowolne) – na-

stępuje przy wykonywaniu jakichś czynności. 

  

Ciekawe artykuły dotyczące efektywnego 
uczenia się znajdziesz na stronie: 
 
http://blog.synergia.org.pl/category/szybka-
nauka/ 
 

http://blog.synergia.org.pl/category/szybka-nauka/
http://blog.synergia.org.pl/category/szybka-nauka/
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Absolwent, przystępując do egzaminu matural-

nego, zdaje obowiązkowo  

w części ustnej:  

a) język polski,  

b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: 

angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, nie-

mieckiego, rosyjskiego i włoskiego – na poziomie 

podstawowym  

w części pisemnej:  

a) język polski na poziomie podstawowym,  

b) matematykę na poziomie podstawowym,  

c) język obcy nowożytny, ten sam co w części ust-

nej, na poziomie podstawowym  

 

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego  

1. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu matu-
ralnego, składa przewodniczącemu zespołu egzamina-
cyjnego (dyrektorowi szkoły), w terminie do 30 września 
roku szkolnego, w którym przystępuje do egzaminu, 
wstępną pisemną deklarację. 

2. Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 
roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do 
egzaminu maturalnego. Po tym terminie nie ma już możli-
wości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wy-
boru przedmiotów i poziomu egzaminu oraz tematu do 
części ustnej egzaminu z języka polskiego. W przypadku 
nie złożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego de-
klaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.  

3. W uzasadnionych przypadkach wraz z deklaracją zda-
jący składa udokumentowany wniosek o dostosowanie 
warunków i formy egzaminu.  

4. Zdający podpisuje w deklaracji oświadczenie o wyra-
żeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia.  

5. Wstępnej deklaracji może nie składać absolwent, który 
ukończył szkołę we wcześniejszych latach.  

6. Jeżeli szkoła, którą zdający ukończył we wcześniej-
szych latach, została zlikwidowana lub przekształcona, 
zdający składa deklarację wraz z oryginałem lub po-
świadczoną za zgodność z oryginałem kserokopią świa-
dectwa ukończenia szkoły dyrektorowi OKE właściwej ze 
względu na miejsce swojego zamieszkania.  

7. Osoba, która uzyskała wykształcenie średnie na pod-
stawie egzaminów eksternistycznych, składa deklarację 
w okręgowej komisji egzaminacyjnej wraz z oryginałem 
lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopią 
świadectwa ukończenia szkoły. 

10. Osoba składająca deklarację(załącznik 1a) otrzymuje 
od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.  

 

Formularze deklaracji dostępne na stronie: 

www.cke.edu.pl  w zakładce matura 

Przebieg egzaminu – informacje ogólne  

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor 
szkoły) ogłasza szkolny harmonogram części ustnej eg-
zaminu dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia części 
pisemnej egzaminu, tj. do 4 marca oraz ogłasza szcze-
gółowy harmonogram części pisemnej.  

2. Absolwent przekazuje przewodniczącemu zespołu 
egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) nie później niż 4 
tygodnie przed terminem rozpoczęcia części ustnej egza-
minu maturalnego bibliografię wykorzystaną do opraco-
wania wybranego tematu (dotyczy egzaminu z języka 
polskiego. Bibliografia musi być podpisana imieniem i 
nazwiskiem. Po wyznaczonym terminie bibliografii nie 
przyjmuje się. Razem z bibliografią zdający przedkłada 
informację o materiałach pomocniczych i środkach tech-
nicznych, którymi zamierza posłużyć się podczas prezen-
tacji, a następnie ustala z przewodniczącym zespołu eg-
zaminacyjnego sposób przygotowania zgłoszonych środ-
ków technicznych.  

3. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin 
w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogło-
szonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się 
z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym 
zdjęciem), a w przypadku zdających skierowanych przez 
OKE do innej szkoły – również ze świadectwem ukończe-
nia szkoły.  

4. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żad-
nych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych 
nośników informacji ani z nich korzystać.  

5. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może 
korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, któ-
rych wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed 
terminem części pisemnej egzaminu na stronie 
www.cke.edu.pl.  

6. Naruszenie przepisów dotyczących przeprowadzania 
egzaminu, które mogło wpłynąć na wynik egzaminu, mo-
że stanowić podstawę do unieważnienia egzaminu. 

7. Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu matural-
nego z przedmiotu w części pisemnej lub ustnej nie sta-
nowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z 
pozostałych przedmiotów.  
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Część ustna egzaminu maturalnego  

1. Część ustna egzaminu z języka polskiego przebie-
ga w następujący sposób:  

a) zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego toż-
samość (a w przypadku zdających skierowanych na eg-
zamin przez dyrektora OKE również świadectwa ukoń-
czenia szkoły), wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolej-
ności ustalonej na liście / w harmonogramie,  

b) w sali przebywa jeden zdający,  

c) w czasie egzaminu zdający może korzystać z materia-
łów pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie 
do prezentacji, w tym ramowego planu prezentacji, który 
okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu 
(objętość planu nie powinna przekraczać jednej strony 
formatu A-4; nie jest wymagane wcześniejsze złożenie 
planu),  

d) egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części:  

− w części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający 
prezentuje przygotowany temat. Podczas prezentacji 
może wykorzystać materiały pomocnicze. Czas ich wyko-
rzystania nie może być dłuższy niż 5 minut. Czas ten 
wliczany jest do całkowitego czasu prezentacji. W trakcie 
prezentacji członkowie przedmiotowego zespołu egzami-
nacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba 
że zostanie przekroczony limit czasu  

− część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmo-
wie zdającego z zespołem przedmiotowym. Pytania eg-
zaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego 
tematu i przedłożonej wcześniej bibliografii. Jeżeli zdają-
cy nie wygłosi prezentacji lub zaprezentuje temat inny niż 
zgłoszony w deklaracji ostatecznej, lub nie dostarczy 
bibliografii w wyznaczonym terminie, zespół przedmioto-
wy nie przeprowadza z nim rozmowy.  

2. Część ustna egzaminu z języka obcego nowożyt-
nego przebiega w następujący sposób:  

a) zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego toż-
samość (a w przypadku zdających skierowanych na eg-
zamin przez dyrektora OKE również świadectwa ukoń-
czenia szkoły), wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalo-
nej kolejności,  

b) zdający może otrzymać do sporządzenia notatek nie-
zapisaną kartkę (opatrzoną pieczęcią szkoły), która po 
zakończeniu egzaminu podlega zwrotowi i zniszczeniu,  

c) zdający zajmuje miejsce przy stoliku i przygotowuje się 
do egzaminu.  

Egzamin na poziomie podstawowym  

− w sali przebywa jeden zdający  

− zdający losuje zestaw egzaminacyjny, a następnie 
przygotowuje się do egzaminu ok. 5 minut, których nie 
wlicza się do czasu trwania egzaminu  

− egzamin prowadzony jest w danym języku obcym no-
wożytnym, trwa ok. 10 minut i składa się z dwóch części:  

część pierwsza polega na przeprowadzeniu trzech roz-
mów sterowanych, symulujących autentyczne sytuacje 
komunikacyjne, a część druga polega na opisaniu przez 
zdającego ilustracji zawartej w zestawie oraz udzieleniu 
odpowiedzi na dwa pytania związane z tą ilustracją.  

Warunki zdania egzaminu  

1. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego eg-
zaminu obowiązkowego w części ustnej i w części pisem-
nej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do 
uzyskania.  

2. Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu 
wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodat-
kowe oraz egzaminów zdawanych w drugim języku na-
uczania. Dla tych egzaminów nie ma ustalonego progu 
zaliczenia egzaminu.  
 

 
Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego  

1. Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez 
przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzamina-
cyjnego w dniu egzaminu. Wyniki są ostateczne.  

2. Wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez okrę-
gową komisję egzaminacyjną są ostateczne. OKE prze-
kazuje je przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego 
w celu ich ogłoszenia.  

 

Świadectwa dojrzałości  

1. Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje 
świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. 
Świadectwa i odpisy są przekazywane absolwentom, za 
potwierdzeniem odbioru, w macierzystej szkole zdające-
go.  

2. Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzy-
skane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w 
części ustnej oraz w części pisemnej.  
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Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego 
(egzamin w terminie poprawkowym)  

1. Ponowny egzamin maturalny (egzamin w terminie po-
prawkowym) jest przeprowadzany w sierpniu, w terminie 
ustalonym przez dyrektora CKE.  

2. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym 
może przystąpić absolwent, który:  

− przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów 
obowiązkowych w maju/czerwcu w części ustnej i pi-
semnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony  

− nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowe-
go w części ustnej lub pisemnej  

− w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu 
złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o po-
nownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmio-
tu, zgodnie z deklaracją ostateczną.  

Kolejne sesje egzaminacyjne  
Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego  
Wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu matural-
nego absolwent składa do dyrektora szkoły macierzystej, 
a w przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły do 
dyrektora OKE, w terminie do 30 września roku szkolne-
go, w którym zamierza przystąpić do egzaminu matural-
nego, a deklarację ostateczną do 7 lutego tego roku. 
Jeżeli absolwent nie złożył deklaracji ostatecznej, z 
dniem 8 lutego deklaracja wstępna staje się ostateczną. 
Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych 
latach może nie składać deklaracji wstępnej.  

Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z 
obowiązkowego przedmiotu lub przedmiotów w części 
ustnej lub pisemnej, może ponownie przystąpić do tego 
egzaminu lub egzaminów w kolejnych latach – w okresie 
5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od 
października roku w którym absolwent przystąpił do eg-
zaminu po raz pierwszy.  

2. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, nie 
przystąpił do egzaminu maturalnego lub przerwał egza-
min maturalny / któremu unieważniono egzamin matural-
ny w części ustnej z języka polskiego przystępując po-
nownie do egzaminu z tych języków, może wskazać w 
deklaracji poprzednio wybrany temat lub wybrać inny 
temat z aktualnej listy tematów przygotowanej w szkole.  

Jeśli Twoja odpowiedź nie jest twierdząca – może 

przeczytanie tekstu poniżej pomoże zmienić coś w 

Twoim życiu. 

Czy wiesz, że tylko jedna osoba odpowiada za ja-

kość Twojego życia? Tą osobą jesteś TY. 

Weź 100% odpowiedzialności za swoje życie. 

Czas, byś przestał/a szukać poza sobą odpowiedzi 

na pytanie dlaczego nie udaje ci się żyć tak jak pra-

gniesz. Wielu ludzi wini zdarzenia i otoczenie za 

brak oczekiwanych rezultatów w ich życiu, a więc 

pogodę, sytuację polityczną, brak pieniędzy, brak 

wykształcenia itp. Wszystkie te czynniki niewątpli-

wie wywierają wpływ, ale gdyby miały decydujące 

znaczenie – nikt, nigdy nie odniósłby sukcesu. Za-

miast winić zdarzenia – przyjrzyj się swoim na nie 

reakcjom. Wszystko czego doświadczasz dzisiaj, 

jest rezultatem wyborów dokonanych w przeszłości. 

Jeśli nie jesteś zadowolony/a ze swoich osiągnięć – 

zmień swoje reakcje na otaczające Cię zdarzenia. 

Zmień negatywne myśli na pozytywne, zmień spo-

sób w jaki mówisz i to o czym mówisz, zmień nawy-

ki, zmień lektury, zmień grono znajomych. 

Stare przysłowie mówi, że tylko głupiec oczekuje 

innych rezultatów wykonując ciągle te same czyn-

ności. 

Zachęcamy Cię do uczestnictwa w warsztatach 

Akademii Samorozwoju oraz korzystania z budują-

cych książek wydawnictwa Złote Myśli. 

(www.pckk.pl) 

Czy jesteś zadowolony/a ze swoich  

dotychczasowych osiągnięć? 

http://www.pckk.pl/
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 PCKK  prowadzi również 

Kursy zawodowe 

Warsztaty rozwojowe 

Będziesz znać aktualne terminy, otrzymasz zniżki 
na uczestnictwo (Karta Słuchacza PCKK). 

PCKK prowadzi Agencję Zatrudnienia - jeśli potrze-
bujesz możesz na miejscu zasięgnąć informacji. 

PCKK realizuje projekty międzynarodowe – bę-
dziesz mieć możliwość zdobywania wiedzy również 
w innych krajach UE. 
W  skład Grupy PCKK wchodzi Szkoła Języków 
Obcych Experience & Education 

Otrzymasz 25% zniżki na zajęcia w e&e dla 
członków najbliższej rodziny 

Zajęcia dodatkowe, w których możesz uczestniczyć 
bezpłatnie: 

szkolenie z zakresu stosowania e-learningu 

szkolenie z zakresu technik uczenia się 

szkolenie z zakresu obsługi urządzeń biuro-
wych. 

- zajęcia w piątki i soboty, niedziele wolne dla rodzi-
ny i przyjaciół 

- Słuchaczom oraz ich współmałżonkom gwarantu-
jemy bezpłatny udział w: 

„Szkole dla Rodziców Optymistycznych Dzieci” - 
dotyczy dzieci 0 – 9 lat lub „Akademii dla Rodzi-
ców Nastolatka” 

- umożliwiamy konsultacje z doradcą rodziny 

- polecamy i wypożyczamy literaturę tematyczną 

Dlaczego twierdzimy, że Licea dla Doro-

słych w  PCKK są dobre?  

Licea dla Dorosłych w PCKK funkcjonują od 1999 r. 

Nie utworzyliśmy szkoły po to, żeby zrealizować 

projekt współfinansowany ze środków UE. Pozy-

skaliśmy te środki, aby ułatwić dostęp Słuchaczom 

do szkoły oraz uatrakcyjnić sposób kształcenia. 

Nauczyciele wkładają dużo wysiłku w to, żeby na-

uka była efektywna i ciekawa: 

wykorzystują materiały multimedialne 

wykonują dużo przykładów i ćwiczeń 

prowadzą lekcje metodami aktywizującymi 

dodatkowe przykłady i ćwiczenia umieszczają 

na platformie e-learningowej. 

Nauczyciele, którzy u nas uczą - pracują tu od 12 

lat i wiedzą, że dorosłych uczy się inaczej niż dzieci 

i młodzież. 

Mamy wysoki wskaźnik zdawalności matur. 

Sale, w których odbywają się zajęcia nie są typowy-

mi salami szkolnymi. Eliminujemy w ten sposób 

stres szkolny zakodowany u niektórych w dzieciń-

stwie. 

Wiemy, że stres utrudnia naukę i zapamiętywanie, 

dlatego prowadzimy zajęcia tak, by nie były streso-

genne. 

Szanujemy osoby, które podjęły naukę i konse-

kwentnie dążą do realizacji celu. 

Udostępniamy podręczniki oraz programy multime-

dialne, które pomagają się uczyć. 

Umożliwiamy konsultacje indywidualne i przez In-

ternet. 

Zapewniamy kontakt z doradcą rozwoju osobistego 

i zawodowego - możliwość analizy własnych pre-

dyspozycji i zainteresowań, ścieżek rozwoju eduka-

cyjnego i zawodowego (a nawet wsparcie w proble-

mach osobistych). 

 

Szkoła przyjazna rodzinie 
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Twój partner w rozwoju osobistym i zawodowym! 


