Załącznik 1b_N

Deklaracja dla: (1) absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015 albo 2015/2016 oraz absolwenta technikum z 2015/2016, którego
macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument –
potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;
(3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu
dojrzałości, (4) osoby, która po 1 września 2016 r. uzyska świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych

……………………………………………………
pieczęć OKE

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Deklarację naleŜy złoŜyć do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 31 grudnia 2016 r.
Dane osobowe

nazwisko

imię

drugie imię

K M
płeć

nazwisko rodowe

-

PESEL

-

data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)

miejsce urodzenia

adres do korespondencji (ulica, numer domu / mieszkania)

kod pocztowy

poczta (miejscowość)

numer telefonu

adres e-mail

Nie przystępowałem/łam do egz.
mat. w poprzednich latach.

Przystępowałem/łam do egz. mat. w poprzednich
latach, ale nie uzyskałem/łam świadectwa dojrzałości.

Składałem/łam juŜ deklarację przystąpienia
do egzaminu maturalnego w roku

Uzyskałem/łam świadectwo
dojrzałości w roku

na terenie Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w/we

Informacje do poprawnego wypełnienia deklaracji
Uwaga! Egzamin maturalny z kaŜdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części
pisemnej, jest odpłatny dla: (1) absolwentów LO, którzy po raz trzeci deklarują przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu
obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla (2) absolwentów, którzy deklarują przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego samego
przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego
przedmiotu (por. Załącznik 26a). Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2017 r. – 7 lutego 2017 r. przez absolwenta, który aby przystąpić do egzaminu,
musi ją wnieść, skutkuje brakiem moŜliwości przystąpienia do tego egzaminu.

dodatkowe – maksymalnie sześć przedmiotów,
w tym jeden w części pisemnej wybrany obowiązkowo

obowiązkowe

Przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym

Poziom

1.

język polski

w części ustnej
bez określania poziomu

2.

język mniejszości narodowej*

bez określania poziomu

podstawowy

3.

język obcy nowoŜytny – jeden wybrany spośród następujących: angielski,
francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski

bez określania poziomu

podstawowy

4.

matematyka

–

podstawowy

5.
6.

język polski
język mniejszości narodowej (ten sam, który był zdawany jako przedmiot
obowiązkowy – por. pkt 2.)
a. język mniejszości narodowej (dla absolwentów, dla których egzamin z
tego języka nie jest obowiązkowy)
b. język mniejszości etnicznej
c. język regionalny

–

rozszerzony

–

rozszerzony

7.

w części pisemnej
podstawowy

(1) w części pisemnej na poziomie rozszerzonym albo
(2) w części pisemnej na poziomie rozszerzonym i w części ustnej bez określania poziomu

(1) w części pisemnej na poziomie rozszerzonym albo
(2) w części pisemnej na poziomie dwujęzycznym, albo
(3) w części pisemnej na poziomie dwujęzycznym i części ustnej na poziomie dwujęzycznym
(1) w części pisemnej na poziomie rozszerzonym albo
9. język obcy nowoŜytny (inny niŜ zdawany jako przedmiot obowiązkowy – por.
(2) w części pisemnej na poziomie dwujęzycznym, albo
pkt. 3. i 8.; wybrany spośród języków wymienionych w pkt. 3.)
(3) w części pisemnej na poziomie rozszerzonym i części ustnej bez określania poziomu, albo
(4) w części pisemnej na poziomie dwujęzycznym i części ustnej na poziomie dwujęzycznym
10. matematyka
–
11. biologia
–
12. chemia
–
13. filozofia
–
14. fizyka
–
15. geografia
–
rozszerzony
16. historia
–
17. historia muzyki
–
18. historia sztuki
–
19. informatyka
–
20. język łaciński i kultura antyczna
–
21. wiedza o społeczeństwie
–
* Przedmiot obowiązkowy dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej.
8.

język obcy nowoŜytny (ten sam, który był zdawany jako przedmiot
obowiązkowy – por. pkt 3.)
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1. Deklaruję przystąpienie do egzaminów obowiązkowych z następujących przedmiotów (wpisać znak X w odpowiednie
kratki):
w części pisemnej

1.1.

język polski

1.2.

język obcy nowoŜytny (jaki?) …………………………………………………

1.3.

matematyka

1.4.

język mniejszości narodowej (jaki?) ……………………………………………

w części ustnej

2. Deklaruję przystąpienie do egzaminów dodatkowych z następujących przedmiotów (zgodnie z tabelą na str. 1.):
Wybór egzaminu dodatkowego z jednego przedmiotu w części pisemnej jest obowiązkowy dla absolwenta/osoby, który/a przystępuje do
egzaminu po raz pierwszy oraz dla absolwenta/osoby, który/a w roku szkolnym 2014/2015 albo 2015/2016 nie przystąpiła do egzaminu
dodatkowego z Ŝadnego przedmiotu lub egzamin z jedynego wybranego przedmiotu dodatkowego został jej uniewaŜniony.
Część pisemna
(wpisać: rozszerzony / dwujęzyczny)

Przedmiot

Cześć ustna
(wpisać: bez określania poziomu /
dwujęzyczny / nie przystępuję)

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3. Do egzaminu z informatyki deklaruję (zgodnie z komunikatem dyrektora CKE): system operacyjny …………………….
…………………… programy uŜytkowe …………………………………… język programowania …………………………
4. Byłem uczniem szkoły lub oddziału dwujęzycznego i deklaruję przystąpienie do rozwiązywania dodatkowych zadań
w języku obcym będącym drugim językiem nauczania (jakim?) ................................................. z następujących
przedmiotów: ..........................................................................................................……………………………………..............
(wpisać: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia)

5. Byłem uczniem szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej / mniejszości etnicznej / z językiem
regionalnym i

deklaruję zdawanie w

języku (jakim?)

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

następujących przedmiotów:..................................................………….....................................................................................
6.

Zamierzam ubiegać się o hiszpański Título de Bachiller
(dotyczy absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych z językiem
hiszpańskim będącym drugim językiem nauczania).

WyraŜam zgodę na przekazywanie moich danych
osobowych oraz uzyskanych przeze mnie wyników
z OKE do CKE oraz stronie hiszpańskiej.

Składam deklarację (w terminie do 31 grudnia 2016 r.)
...................................................

..................................................

............................................................................

miejscowość, data

podpis składającego deklarację

data, podpis i pieczęć przyjmującego deklarację

Do deklaracji dołączam:
świadectwo ukończenia szkoły
opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

świadectwo lub inny dokument wydane za granicą, potwierdzające wykształcenie średnie
Uwaga: Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych, która zamierza w danym roku szkolnym przystąpić do wszystkich egzaminów wymaganych
do uzyskania świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego oraz do egzaminu maturalnego, świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego przedkłada
dyrektorowi szkoły, w której przystąpi do egzaminu maturalnego, niezwłocznie po otrzymaniu tego świadectwa.





WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 922).
Oświadczam, Ŝe podane dane teleadresowe umoŜliwiają kontakt ze mną.
Oświadczam, Ŝe zapoznałem/łam się z zasadami wnoszenia opłaty za egzamin maturalny.

...................................................

..................................................

............................................................................

miejscowość, data

podpis składającego deklarację

data, podpis i pieczęć przyjmującego deklarację

