INFORMACJA O OPŁATACH ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO
WNOSZONYCH DO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE
Opłatę wnoszą1:
1) absolwenci, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu
obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,
2) absolwenci, którzy przystępują 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.
„Kolejny raz” przystąpienia do egzaminu oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym jest traktowane
jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.
W razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu opłata nie podlega zwrotowi.

Wysokość opłaty i sposób dokonania wpłaty
Sposób naliczenia kwoty2:

50 zł za każdy egzamin zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej

Termin wniesienia opłaty:

od 1 stycznia do 7 lutego 2016 roku (opłaty należy dokonać wyłącznie w ustalonym terminie)

Rachunek bankowy komisji:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie,
numer konta: 48 1010 1212 0051 5122 3100 0000

W polu „Tytuł wpłaty” należy wpisać:

Opłata za maturę: imię i nazwisko zdającego, rok-miesiąc-dzień urodzenia;
…(wymienić przedmioty i części egzaminu,

Przykład: opłata za maturę: Jan Kowalski 1980-09-12; język polski poziom podstawowy, język
angielski część ustna.

Poinformowanie komisji o wniesieniu opłaty
Po wniesieniu opłaty absolwent:
1. wypełnia Informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów (Załącznik
26a do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów obowiązująca w roku szkolnym
2015/2016),
2. załącza do niej dowód wpłaty,
3. przesyła na adres:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
ul. Adama Mickiewicza 4
43-600 Jaworzno
Zwolnienie z opłaty3
Z opłaty mogą być, za zgodą dyrektora komisji, zwolnione osoby, których dochód albo dochód ich rodziny w przeliczeniu na
osobę nie przekracza kwoty4 574,00 zł netto (do 31 października 2015 r.) / 674,00 zł netto (od 1 listopada 2015 r.).
W celu zwolnienia z opłaty należy5:
1.

W terminie do 31 grudnia 2015 złożyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, za pośrednictwem
poczty tradycyjnej lub osobiście: Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny (Załącznik 26b do Informacji o
sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016).

2.

Dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wysokość dochodów, np. oświadczenie o liczbie członków w
rodzinie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
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Podstawa prawna: art. 44zzq. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [tekst ujednolicony DzU z 2015 r. poz. 357]
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Podstawa prawna: § 78. 1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. [DzU 2015 poz. 959]
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Podstawa prawna: art. 44zzq. ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [tekst ujednolicony DzU z 2015 r. poz. 357]
Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych [tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 114] oraz w
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się
stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych [DzU z 2012 r., poz. 959]
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Podstawa prawna: § 78. Ust 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. [DzU 2015 poz. 959]
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