
REGULAMIN  

ogólnopolskiego programu  

Próbna Nowa Matura z WSiP  

dla klas 2 liceum ogólnokształcącego i 3 technikum 

 

§ 1  

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia ogólnopolskiego programu Próbna Nowa 

Matura z WSiP („Próbna Nowa Matura z WSiP”) dla klas 2 liceum ogólnokształcącego i klas 

3 technikum.  

 

§ 2  

Organizatorem Próbnej Nowej Matury z WSiP są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., 

z siedzibą w Warszawie 00-807, przy Al. Jerozolimskich 96, wpisane do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod 

numerem KRS 0000332148, NIP 527 26 05 292, kapitał zakładowy w wysokości 550 400 zł.  

 
§ 3  

Próbna Nowa Matura z WSiP jest ogólnopolskim, bezpłatnym i dobrowolnym programem 

edukacyjnym, którego głównym celem jest wspieranie nauczycieli w weryfikacji przygotowania 

uczniów do egzaminu maturalnego z przedmiotów: biologia, chemia, geografia, matematyka, język 

polski.  

 

§ 4  

1. Próbna Nowa Matura z WSiP prowadzona jest przez Organizatora w okresie od 16 kwietnia 2015 

r. do 6 lipca 2015 r.  

2. Szkoły chcące wziąć udział w Próbnej Nowej Maturze z WSiP dokonują zgłoszenia według zasad 

przedstawionych w § 5 niniejszego Regulaminu.  

 

§ 5  

1. Próbna Nowa Matura z WSiP przeznaczona jest dla uczniów klas 2 liceum ogólnokształcącego 

i klas 3 technikum z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej oraz szkół.  

2. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel przedmiotu wskazanego w §3. Zgłaszaną szkołę wskazuje się 

w formularzu rejestracyjnym.  

3. Zgłoszenie do uczestnictwa w Próbnej Nowej Maturze z WSiP dokonywane jest poprzez 

wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej 



www.wsip.pl/nowa-matura, w terminie od dnia 16 kwietnia 2015 r. do dnia 24 kwietnia 2015 r. 

(decyduje data zarejestrowania zgłoszenia w systemie informatycznym Organizatora). 

Uczestnikiem może być tylko i wyłącznie szkoła, która poprawnie wypełniła formularz 

rejestracyjny. Organizator ma prawo do odrzucenia zgłoszeń niekompletnych bądź zawierających 

niewłaściwe dane.  

4. W formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 3 powyżej, obowiązkowo należy podać 

następujące dane:  

a. dane szkoły (nazwa i adres); 

b. imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia;  

c. adres e-mail do kontaktu;  

d. telefon kontaktowy;  

e. wybrany przedmiot (spośród dostępnych opcji formularza rejestracyjnego); 

f. liczby uczniów biorących udział w Próbnej Nowej Maturze z WSiP. 

Podanie innych danych na formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne.  

5. Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 3 powyżej, powoduje 

wysłanie – na podany w formularzu adres e-mail – wiadomości zawierającej link aktywacyjny. 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem autentyczności 

danych. Zakończenie zgłoszenia następuje przez kliknięcie linku aktywacyjnego.  

6. Osoba dokonująca zgłoszenia w imieniu szkoły jest zobowiązana do:  

a. akceptacji niniejszego Regulaminu;  

b. wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wskazanym w § 

5 ust. 7 niniejszego Regulaminu. 

7. Dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia będą przetwarzane przez Organizatora, 

tj. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącego jednoczenie 

ich administratorem, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), w zakresie i celach związanych 

z przeprowadzeniem Próbnej Nowej Matury z WSiP, w szczególności w celu komunikowania się 

ze szkołą i Nauczycielem, wydania nagród oraz promocji Próbnej Nowej Matury z WSiP. 

Organizator niniejszym informuje, że podanie danych jest dobrowolne, a ponadto osobie 

dokonującej zgłoszenia przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.  

8. Niezależnie od postanowień ust. 7 nauczyciel zgłaszający szkołę może wyrazić dodatkową zgodę 

na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informowania o produktach i usługach 

Grupy Wydawniczej WSiP, oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną 

w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 

2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.).  



 

 

§ 6  

1. Próbna Nowa Matura z WSiP obejmuje sześć przedmiotów: biologia, chemia, geografia, 

matematyka, język polski.  

2. W ramach każdego przedmiotu Próbnej Nowej Matury z WSiP uczniowie szkół będą zobowiązani 

do rozwiązania przygotowanych przez Organizatora arkuszy egzaminacyjnych, a Nauczyciele 

do wprowadzenia wyników do systemu na stronie wsip.pl/nowa-matura, w terminach 

określonych w Regulaminie. 

3. Organizator określa poniższe terminy Próbnej Nowej Matury z WSiP:  

 
16 kwietnia 2015  Start Programu Próbna Nowa Matura z WSiP - rejestracja szkół, klasy 2 liceum i 3 

technikum 

29 kwietnia 2015  Wysyłka arkuszy maturalnych do zarejestrowanych szkół przez Organizatora drogą 

elektroniczną, w podziale na przedmioty w postaci zakodowanych plików pdf 

(arkusze maturalne wraz z kartą odpowiedzi i punktacją). 

od 6 maja 2015 do 14 

maja 2015 

Próbna Nowa Matura z WSiP dla klas 2 liceum i 3 technikum – rozwiązywanie zadań 

przez szkołę.  

22 maja 2015 Wpisywanie wyników przez szkoły w systemie informatycznym Organizatora 

dostępnym na stronie wsip.pl/nowa-matura.  

10 czerwca 2015 Publikacja Raportu wyników Próbnej Nowej Matury z WSiP przez Organizatora na 

stronie wsip.pl/nowa-matura. 

17 czerwca 2015 Przekazanie nagród przez Organizatora. 

22 czerwca 2015 Ostateczny termin wnoszenia reklamacji 

 

§ 7  

1. Organizator ufundował nagrody dla 10 najlepszych szkół w Próbnej Nowej Matury z WSiP dla klas 

2 liceum i 3 technikum tj. po 2 najlepsze szkoły w każdym przedmiocie. 

2. Nagrody zostaną przyznane szkołom, które uzyskają najwyższe wyniki, w punktach % z danego 

przedmiotu. W przypadku, gdy liczba szkół, które uzyskają takie same najwyższe wyniki z danego 

przedmiotu Próbnej Nowej Matury z WSiP, decydować będzie kolejność wpisu wyników szkoły w 

systemie informatycznym Organizatora.  

3. Nagrodami dla grupy zgłoszonych uczniów są: 

a. biologia:  

Repetytorium maturalne Zdasz.to. Biologia. Zakres rozszerzony. 

Wartość nagrody – 79,80 PLN/1 egz. 

 

b. chemia: 

Repetytorium maturalne Zdasz.to. Chemia. Zakres rozszerzony. 

Wartość nagrody – 79,80 PLN/1 egz. 

 

c. Geografia: 



Repetytorium maturalne Zdasz.to. Geografia. Zakres rozszerzony. 

Wartość nagrody – 79,80 PLN/1 egz. 

 

d. Matematyka:  

a. Repetytorium maturalne Zdasz.to. Matematyka. Zakres podstawowy. 

b. Repetytorium maturalne Zdasz.to. Matematyka. Zakres rozszerzony. 

Wartość nagrody – 139,60 PLN/2 egz. 

 

e. język polski: 

a. Repetytorium maturalne Zdasz.to. Język polski. Zakres podstawowy. 

b. Repetytorium maturalne Zdasz.to. Język polski. Zakres rozszerzony. 

Wartość nagrody – 139,60 PLN/2 egz. 

 

 

4. Wskazane w ust. 3 nagrody stanowią górną granicę odpowiedzialności finansowej Organizatora z 

tytułu Próbnej Nowej Matury z WSiP.  

5. Nagrody przekazane zostaną nagrodzonym szkołom w terminie do dnia 17 czerwca 2015. 

Nagrody zostaną przekazane przez Konsultantów Edukacyjnych WSiP albo wysłane pocztą 

kurierską na adres nagrodzonej szkoły. Odmowa przyjęcia nagrody w terminie wskazanym w ust. 

5 powoduje przepadek nagrody.  

6. Koszty dostarczenia nagród ponosi Organizator.  

 

§ 8  

1. Organizator powołuje komisję konkursową, której zadaniem jest weryfikacja prawidłowości 

zgłoszeń rejestracyjnych, weryfikacja poprawności i terminowości wprowadzenia wyników szkół 

oraz przyznanie nagród. 

2. Decyzja komisji konkursowej co do przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.  

§ 9  

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem wnoszone przez uczestników winny być składane 

Organizatorowi na piśmie i wysyłane na adres wskazany w § 2 Regulaminu, z dopiskiem „Próbna 

Nowa Matura z WSiP, REKLAMACJA” nie później niż do 22 czerwca 2015 r. (decyduje data 

wpływu reklamacji do Organizatora).  

2. Organizator, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną 

reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.  

§ 10  

1. Pełna treść Regulaminu oraz informacje związane z organizacją i przebiegiem Próbnej Nowej 

Matury z WSiP znajdują się na stronie www.wsip.pl/nowa-matura oraz w siedzibie Organizatora.  

2. Wszelką korespondencję dotyczącą Próbnej Nowej Matury z WSiP należy kierować na adres:  

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o.  

Dział CRM  

Al. Jerozolimskie 96  

00-807 Warszawa  

z dopiskiem: Próbna Nowa Matura z WSiP dla klas 2 liceum i 3 technikum.  


