Załącznik 27: Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny po 7 marca, jednak nie później niż 31 marca
Wypełnij ten formularz, jeżeli istnieje uzasadniona przyczyna (przypadek losowy lub zdrowotny, który możesz udokumentować), dla której nie
mogłeś(-łaś) wnieść opłaty za egzamin maturalny pomiędzy 1 stycznia 2022 r. a 7 marca 2022 r. (przyczyna ta utrzymywała się przez cały ten
okres) i chcesz ubiegać się o wydłużenie terminu wniesienia opłaty do 31 marca 2022 r.
Formularz WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI. Wypełniony formularz złóż do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej – nie
później niż do 29 marca 2022 r. Podpisany formularz może zostać przekazany drogą elektroniczną (w formie skanu załączonego do e-maila),
faksem albo złożony osobiście w siedzibie OKE.

X1.

Miejscowość

X3.

Do Dyrektora

X2.

Data

–

–

 Wskaż OKE, do której składasz wniosek.

Część A. Dane osoby, która składa wniosek
A1.

A

Numer PESEL

 Jeżeli nie masz nr PESEL, w pole oznaczone przerywaną linią wpisz nazwę i numer innego dokumentu tożsamości, którym się posługujesz.

A2.

Nazwisko i imię (imiona)

A3.

Adres korespondencyjny

A4.

Numer telefonu

A5.

Adres e-mail

Część B. Wniosek – wskazanie przedmiotów egzaminacyjnych
B1.

Na podstawie art. 44zzq ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn.
am.) zwracam się z wnioskiem o umożliwienie mi wniesienia po 7 marca 2022 r. opłaty za egzamin maturalny z niżej
wymienionego przedmiotu / niżej wymienionych przedmiotów.
 Wpisz znak X w odpowiednie kratki.
Lp.

B2.

Część*

Przedmiot

Poziom*

1.

ustna
pisemna

podstawowy
rozszerzony
dwujęzyczny
bez określania poziomu
w drugim języku nauczania

2.

ustna
pisemna

podstawowy
rozszerzony
dwujęzyczny
bez określania poziomu
w drugim języku nauczania

Uzasadnienie

Część C. Załączniki
 Wymień dokumenty, które załączasz do wniosku, które poświadczają, że nie mogłeś(-łaś) wnieść opłaty przez cały okres od 1 stycznia 2022 r. do 7
marca 2022 r. ze względów losowych lub zdrowotnych.

C1.
C2.
C3.
Część D. Podpis składającego wniosek
D1.

Podpis zdającego

Załącznik 27: Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny po 7 marca, jednak nie później niż 31 marca
Część E. Decyzja dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
E1.1. Pieczęć OKE

E2.

E1.2. Miejscowość

E1.3. Data

Uprzejmie informuję, że po zapoznaniu się z wnioskiem oraz załączonymi do niego dokumentami

E2.1.

nie wyrażam zgody – w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – na wniesienie opłaty
za egzamin maturalny ze wskazanych przedmiotów po 7 marca 2022 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 2022 r.

E2.2.

wyrażam zgodę – w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – na wniesienie opłaty za
egzamin maturalny ze wskazanych przedmiotów po 7 marca 2022 r. Opłatę w wysokości ……………… zł należy
wnieść na konto nr …………………………………… w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2022 r.

E3.

Podpis dyrektora OKE



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.

