Załącznik 27

Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny po 7 marca, jednak nie później niż 31 marca

………………………………………

…………………

miejscowość

data

.....................................................................
imię i nazwisko absolwenta

numer PESEL

.....................................................................
adres absolwenta

......................................................................
nr telefonu absolwenta

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w/we …………………………………………………………

WNIOSEK O WNIESIENIE OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY Z DANEGO PRZEDMIOTU LUB
PRZEDMIOTÓW PO 7 MARCA, JEDNAK NIE PÓŹNIEJ NIŻ 31 MARCA
CZĘŚĆ A. Wypełnia absolwent
Na podstawie art. 44zzq ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.
1457, ze zm.) zwracam się z wnioskiem o umożliwienie mi wniesienia po 7 marca 2019 r. opłaty za egzamin maturalny
z niżej wymienionego przedmiotu / niżej wymienionych przedmiotów.
Lp.

Część*

Przedmiot

Poziom*

1.

ustna
pisemna

podstawowy
rozszerzony
dwujęzyczny
bez określania poziomu
w 2. języku nauczania

2.

ustna
pisemna

podstawowy
rozszerzony
dwujęzyczny
bez określania poziomu
w 2. języku nauczania

Objaśnienia
* Należy wpisać znak „X” w odpowiednią kratkę.

Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Do wniosku dołączam poniższe dokumenty:
1.

…………………………………………………………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………
podpis składającego wniosek
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CZĘŚĆ B. Wypełnia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej
…………………………………………
pieczęć OKE

……………………………………

…………………………

miejscowość

data

Uprzejmie informuję, że po zapoznaniu się z wnioskiem oraz załączonymi do niego dokumentami
nie wyrażam zgody – w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – na wniesienie



opłaty za egzamin maturalny ze wskazanych przedmiotów po 7 marca 2019 r. Uprzejmie informuję również,
że ze względu na upłynięcie terminu na wniesienie opłaty, zgodnie z art. 44zzq ust. 3 ustawy o systemie
oświaty, nie ma Pani/Pan możliwości przystąpienia do egzaminu ze wskazanych przedmiotów w 2019 r.
wyrażam zgodę – w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – na wniesienie opłaty



za egzamin maturalny ze wskazanych przedmiotów po 7 marca 2019 r. Opłatę w wysokości
……………… zł należy wnieść na konto nr …………………………………… w nieprzekraczalnym
terminie do 31 marca 2019 r.

……………………………………………………
podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej



Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz
aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej
właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

