
ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA EGZAMIN MATURALNY ABSOLWENTÓW 

ZLIKWIDOWANYCH LUB PRZEKSZTAŁCONYCH SZKÓŁ  

A TAKŻE OSÓB KOŃCZĄCYCH SZKOŁY EKSTERNISTYCZNIE 

 

 

W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły - absolwent zgłasza się na 

egzamin maturalny do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej  (§63 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 

2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 

Nr 83, poz. 562; z późniejszymi zmianami). Takie same zasady obowiązują osoby, które 

uzyskały lub zamierzają w danym roku szkolnym uzyskać świadectwo ukończenia liceum 

ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych. 

 

 Absolwenci zamieszkali na terenie województwa mazowieckiego, którzy w 2015 

roku zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego - powinni złożyć do  

 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

ul. Plac Europejski 3 

 00-844 Warszawa 

 

w terminie nie później niż do 31 grudnia 2014 r.: 

 

 wypełniony formularz ZGŁOSZENIA (załączony poniżej lub dostępny w siedzibie 

OKE) 

 

 kserokopię świadectwa ukończenia szkoły potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

lub zgłosić się z oryginałem świadectwa do OKE (uwaga: prosimy nie przysyłać 

oryginałów świadectw) 

 

 kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (np. dowód osobisty) 

 

 

 wypełnioną odpowiednią Deklarację - załącznik L_1b  lub  załącznik T_1  

dostępną w siedzibie OKE lub na stronie internetowej www.oke.waw.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ  ZGŁOSZENIA NA EGZAMIN MATURALNY W  2015 ROKU 
                                                                                                   
 

                   DANE 

Wypełnia absolwent 

- czytelnie, dużymi literami 

lub wpisując TAK/NIE/nie dotyczy 

Imię/imiona zgodnie z zapisem  

w dowodzie osobistym 

 

Nazwisko  

*Nazwisko rodowe  

PESEL  

Pełna nazwa ukończonej szkoły średniej   

 

 

Adres ukończonej szkoły średniej:  

ulica, numer, 

kod pocztowy; miejscowość 

 

 

 

 

Rok ukończenia szkoły średniej lub 

uzyskania świadectwa na podstawie 

egzaminów eksternistycznych 

 

Czy ukończona szkoła średnia została 

zlikwidowana lub przekształcona 

 

Czy przystępował/a Pan/Pani do nowej 

matury – jeśli TAK, to proszę podać 

rok, w którym po raz pierwszy zdawał/a 

Pan/Pani egzamin maturalny 

 

Jeżeli przystąpił/a Pan/Pani do nowej 

matury, to proszę podać 

nazwę i adres  szkoły, w której zdawał/a 

Pan/Pani egzamin maturalny 

 

Adres zameldowania: 

ulica, numer, 

kod pocztowy; miejscowość 

 

 

 

 

 

Telefon kontaktowy  

 

Składam załączniki (zaznaczyć x przy składanym załączniku): 

 

o kserokopię świadectwa ukończenia szkoły potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
(można  zgłosić się do OKE z oryginałem świadectwa)  

o  kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska – jeśli jest inne niż na 

świadectwie 

o Deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2015 roku 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją egzaminu 
 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
 

 

………………….                                                                                ………………………………………………  

         data                                                                                                                     czytelny podpis 


