
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA ELEKTRONICZNEJ DEKLARACJI MATURALNEJ 

1. Wejść na stronę https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411. Otworzy się strona Deklaracje 

maturalne 2020/2021. Proszę pobrać Deklaracja 1a i zapisać na swoim komputerze. Przed 

przystąpieniem do wypełniania formularza przeczytaj uważnie wszystkie informacje zamieszczone 

w niniejszej instrukcji. 

2. Otworzyć  w programie Acrobat Reader XI (w przypadku braku tej wersji programu na własnym 

komputerze należy go pobrać i zainstalować), a następnie wypełnić formularz deklaracji zgodnie 

z własnym wyborem zwracając szczególną uwagę na: 

 wypełniamy tylko pola podświetlone, nie wypełniać pola pieczęć szkoły 

 wpisać dwucyfrowy numer z dziennika lekcyjnego, np. 02 (absolwenci z poprzednich roczników 

nie wypełniają tego pola) 

 wpisać identyfikator szkoły: 146518-0110R 

 dane osobowe wpisywać we właściwym miejscu zgodnie z opisem w deklaracji (nie zamieniać 

pozycji imię i nazwisko) 

 zapoznać się z informacją do poprawnego wypełnienia deklaracji zamieszczoną 

w wypełnianym formularzu 

 w tabeli w punkcie 2 deklaracji (deklaruję przystąpienie do egzaminów dodatkowych) na 

pierwszym miejscu proszę wskazać obowiązkowy przedmiot zdawany na poziomie 

rozszerzonym 

 punkt 3 deklaracji wypełnia tylko ta osoba, która w punkcie 2 wskazała informatykę  

 koniecznie trzeba zaznaczyć „wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych oraz 

uzyskanych przeze mnie wyników z OKE do CKE” w punkcie 6 deklaracji 

 wpisać miejscowość i datę (nie późniejszą niż 30 września 2020 r.) w punkcie składam 

deklarację wstępną oraz pod podwójną kreską w grupie oświadczeń 

 proszę uważnie zapoznać się z zasadami o wnoszeniu opłaty za egzamin maturalny (patrz strona 

3 deklaracji) oraz zaznaczyć stosowny kwadrat w oświadczeniach (dotyczy wyłącznie 

absolwentów z poprzednich roczników) 

 nic nie wpisujemy w pozycji podpis składającego deklarację, data, podpis i pieczęć 

przyjmującego deklarację oraz składam deklarację ostateczną 

3. Po prawidłowym wypełnieniu formularza elektronicznego proszę zapisać ponownie plik i niezwłocznie 

przesłać na szyfrowany adres pocztowy pjozwik@12lo.warszawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do 

30 września 2020 r. włącznie. 

WAŻNE  ! 

Nie wolno zmieniać nadanych przez system nazw plików oraz ich zawartości po wypełnieniu i ostatecznym 

zapisaniu na swoim komputerze! Pliki, które nie będą spełniały powyższych wymagań nie zostaną 

zarejestrowane i będą odrzucone przez program, co może spowodować poważne konsekwencje! Za 

prawidłowe wypełnienie i przesłanie pliku zgodnego ze stanem faktycznym odpowiada wyłącznie 

wypełniający!  

UWAGA ! 

Wypełniając deklarację elektroniczną proszę postępować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na naszej 

stronie internetowej https://www.12lo.warszawa.pl pod zakładką MATURA oraz w powyższej instrukcji. 

Dyslektycy i uczniowie z innymi dysfunkcjami, w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania 
egzaminu maturalnego, składają u psychologa / pedagoga szkolnego odpowiednie zaświadczenia (tj. opinię 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę, 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania) w nieprzekraczalnym terminie 
do 31 stycznia 2021 r.  
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