FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU 20.......
Dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, zlikwidowanych/przekształconych, LO na podst. egzaminów eksternistycznych

1. Dane osobowe zgłaszającego

Nazwisko

Imię

Drugie imię

-

-

Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)

Miejsce urodzenia

PESEL

Nazwisko rodowe

Adres do korespondencji

ulica, numer domu / mieszkania

-

–
Kod pocztowy

(Poczta)

Miejscowość

-

Telefon kontaktowy

2. Ukończona przeze mnie szkoła:
.

Nazwa szkoły
Adres szkoły

-

:

Miejscowość

Kod

Ulica i nr

została zlikwidowana lub przekształcona.
(Niepotrzebne skreślić)

3. Dotychczas:
nie zdawałem/łam nowej matury (przejść do punktu 4)
przystąpiłem/łam do nowej matury po raz pierwszy w

roku.

Egzamin zdawałem/łam
w szkole, której adres znajduje się powyżej
w szkole, której adres podaję poniżej

.

Nazwa szkoły
Adres szkoły
:

Miejscowość

Kod

Ulica i nr

4. Zamierzam przystąpić do egzaminu z następujących przedmiotów1
a. przedmioty obowiązkowe

język polski

matematyka

język ……………………….
Język obcy nowożytny

b. przedmioty dod. do wyboru
(w tym jeden obowiązkowy R)

5. Składam następujące załączniki:
Uwierzytelniona kopia świadectwa ukończenia szkoły
Uwierzytelniona kopia dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (w przypadku zmiany nazwiska po uzyskaniu świadectwa)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją egzaminu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych2.

Miejscowość, data

Czytelny podpis

Dane niezbędne do wskazania szkoły do której zdający zostanie skierowany. Formularz zgłoszenia nie jest DEKLARACJĄ PRZYSTĄPIENIA DO
EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 20../20… Zdający wypełni DEKLARACJĘ… w szkole do której zostanie skierowany i prześle ją do OKE.
1

2 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa uniemożliwia zorganizowanie egzaminu dla zgłaszającego.
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ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA EGZAMIN MATURALNY
ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, SZKÓŁ ZLIKWIDOWANYCH
LUB PRZEKSZTAŁCONYCH, ABSOLWENTÓW LO NA PODSTAWIE EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH

1. Absolwenci szkół ponadpodstawowych, szkół zlikwidowanych lub przekształconych, którzy
zamieszkują na stałe na terenie województwa śląskiego zgłaszają się do:
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie
ul. Mickiewicza 4
43-600 Jaworzno
tel. (32) 752-00-44
2. Do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej należy dostarczyć pocztą następujące dokumenty:
 wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO…,
 uwierzytelnioną (notarialnie lub przez szkołę, która wydała świadectwo) kopię
świadectwa ukończenia szkoły,
 uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (w przypadku
zmiany nazwiska po uzyskaniu świadectwa).
Powyższe dokumenty należy złożyć do OKE w Jaworznie do 31 grudnia roku szkolnego,
w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu.
Dokumenty można dostarczyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej osobiście (wówczas można
zgłosić się z oryginałem świadectwa, które zostanie wnioskodawcy zwrócone).
3. Z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zdający otrzymuje Deklarację przystąpienia do egzaminu
maturalnego w r.szk.20../20.. i pismo z adresem szkoły, do której zostanie skierowany.
4. Szkoła, do której absolwent zostaje skierowany staje się dla niego szkołą macierzystą, w niej
przystępuje do egzaminu oraz odbiera wyniki.
We wskazanej szkole zdający niezwłocznie składa wypełnioną deklarację. Opieczętowaną przez
szkołę deklarację (oryginał) zdający przesyła do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Jedną kopię
pozostawia w szkole, a drugą zatrzymuje dla siebie.
5. Zdający ma prawo dokonać zmian w deklaracji nie później niż do 7 lutego roku szkolnego,
w którym zamierza przystąpić do egzaminu. Zmiany wprowadza na deklaracji w szkole
i potwierdza je własnoręcznym podpisem, a następnie kopię dokumentu przesyła niezwłocznie
do OKE. Jeżeli zdający nie dokonał zmian w deklaracji w ww. terminie, z dniem 8 lutego, wstępna
deklaracja staje się deklaracją ostateczną.
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie: tel.
(32) 784-16-32.



Podstawa prawna: (§33 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223).
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KLAUZULA INFORMACYJNA
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, informuję:
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4,43-600 Jaworzno.
INSPEKTOR OCHRONY DA NYCH

Inspektorem ochrony danych jest Maciej Retyk.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych, proszę kontaktować się:


pocztą elektroniczną na adres: iod@oke.jaworzno.pl ,



telefonicznie z numerem:

32 784 16 42.

PODSTAWA PRAWNA I CE L PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane pozyskiwane są na podstawie ustawy o systemie oświaty [Dz.U. 2017 poz. 2198 z późn. zm.] i będą
przetwarzane tylko w celach statutowych OKE w Jaworznie wynikających z ustawy o systemie oświaty.
PRZEKAZYWANIE DANYCH
W celu realizacji zadań statutowych Pani/Pana dane mogą być przekazywane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Dane nie będą przekazanie do państw trzecich.
UPRAWNIENIA
1.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

2.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.

3.

Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych.

Pełny tekst klauzuli informacyjnej dostępny jest w
kancelarii oraz na stronie internetowej OKE
http://oke.jaworzno.pl/www2/index.php/klauzulainformacyjna
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