
Załącznik 3b: Wniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym 
miejscu niż szkoła (np. w domu) 

Wypełnij ten formularz, jeżeli z uzasadnionych przyczyn (np. zdrowotnych) musisz w 2022 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w innym miejscu 
niż szkoła (np. w domu). 
 

Formularz WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI. Wypełniony formularz – razem z deklaracją przystąpienia do egzaminu – złóż do dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej – najpóźniej 31 grudnia 2021 r. Podpisany formularz może zostać przekazany drogą elektroniczną (w formie 
skanu załączonego do e-maila), faksem albo złożony osobiście w siedzibie OKE. 
 
X1. Miejscowość  X2. Data   –   –     

 

X3. Do Dyrektora  
   Wskaż OKE, do której składasz wniosek.  

 
Część A. Dane osoby, która składa wniosek 
 

A1. Numer PESEL A            
  Jeżeli nie masz nr PESEL, w pole oznaczone przerywaną linią wpisz nazwę i numer innego dokumentu tożsamości, którym się posługujesz. 

 

A2. Nazwisko  
 

A3. Imię (imiona)  
 

A4. Numer telefonu                 
 

A5. Adres e-mail  
 
Część B. Wniosek – wskazanie przedmiotów egzaminacyjnych i miejsca przeprowadzania egzaminu 
 

B1. Na podstawie § 35 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.) 
wnoszę o wyrażenie zgody na przeprowadzenie mojego egzaminu maturalnego 

 
 Część egzaminu Przedmiot(y) / poziom(y) 
B1.1. w części pisemnej z  

B1.2. w części ustnej z  

 
B2. w ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Wpisz nazwę (jeżeli jest) oraz dokładny adres miejsca przeprowadzania egzaminu maturalnego. 
 

B3. Uzasadnienie: 
  

 
 
 

 
Część C. Załączniki 
 

C1.  Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022. 
   

C2.   
   

C3.   
 
Część D. Podpis składającego wniosek 
 

D1. Potwierdzam powyższe informacje własnoręcznym podpisem: 
  

 
 
 
 

 

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. 

 


