Załącznik 6.

Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Warszawa

…………………

miejscowość

data

…………………………………………………………………
imię i nazwisko zdającego

PESEL zdającego

WNIOSEK ZDAJĄCEGO / RODZICA ZDAJĄCEGO
O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM1

Na podstawie art. 44zzj ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.
1457), w związku z nieobecnością na egzaminie maturalnym w dniu / dniach ……………………… 2019 r., proszę
o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu maturalnego z podanych poniżej przedmiotów w terminie dodatkowym:
Lp.

Część
(wpisać: ustna albo pisemna)

Przedmiot

Poziom
(wpisać: bez określania poziomu /
podstawowy / rozszerzony / dwujęzyczny)

1.
2.
3.
4.
5.
Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Załączniki dokumentujące zasadność wniosku2:
1.

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

2.

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
podpis zdającego lub jego rodzica

Uwagi dyrektora szkoły (w tym dotyczące dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu)3:
..................................................................................................................................……………………………………
...........................................................................................................................................................................…………
.....................................................
data przesłania wniosku do OKE4

....................................................
podpis i pieczęć dyrektora szkoły
1 4 6 5 0 5 - 2 4 1 0 2
identyfikator szkoły

1

Do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym ma prawo przystąpić zdający, któremu szczególny przypadek losowy lub zdrowotny uniemożliwił
przystąpienie do egzaminu maturalnego we właściwym terminie. Zdający lub jego rodzice składają wniosek do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu
egzaminu.
2
Należy przedłożyć oryginały dokumentów lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
3
W tym – w przypadku nieobecności absolwenta na części ustnej egzaminu z danego przedmiotu / przedmiotów – proponowane terminy tego egzaminu
/ tych egzaminów.
4
Dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi OKE wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami najpóźniej następnego dnia roboczego po
otrzymaniu wniosku
(art. 44zzj
ust. 2 ustawy).
Dyrektor
wniosek
w terminie
2 dni od idnia
(art.
44zzj 2016
ust. 3r. ustawy).
Obowiązek
informacyjny
wynikający
z art.OKE
13 i 14rozpatruje
Rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
Radyjego
(UE)otrzymania
2016/679 z 27
kwietnia



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.

