Terminy dla absolwentów, którzy zamierzają w roku szkolnym 2022/2023
przystąpić do egzaminu maturalnego
Temat

Termin

Dokumentacja*

Złożenie do OKE we Wrocławiu wniosku o zwolnienie
z opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu
lub przedmiotów

do 31 grudnia
2022 r.

Wniosek o zwolnienie z opłaty
za egzamin maturalny –
załącznik 26

Wniesienie opłaty za egzamin maturalny, dotyczy:
– absolwentów, którzy przystępują do matury
z danego przedmiotu obowiązkowego lub
dodatkowego po raz trzeci lub kolejny,
– absolwentów, którzy deklarują przystąpienie do
matury z przedmiotu dodatkowego, który deklarowali
w poprzednich latach, ale nie zgłosili się na egzamin

od 1 stycznia
do 7 marca
2023 r.

Dowód wniesienia opłaty;
Wniosek o wniesienie opłaty za
egzamin maturalny z danego
przedmiotu lub przedmiotów
po 7 marca, jednak nie później
niż 31 marca – załącznik 27

Złożenie do szkoły lub OKE (w przypadku gdy szkoła
macierzysta została zlikwidowana) wniosku o nadanie
loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego,
w którym można złożyć deklarację przystąpienia do
egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej.

do 15 stycznia
2023 r.

Wniosek o nadanie loginu
i hasła dostępu do systemu
informatycznego –
załącznik 5a

Złożenie do dyrektora macierzystej szkoły deklaracji
maturalnej

do 7 lutego
2023 r.

Deklaracja – załącznik 1a

Złożenie do dyrektora OKE deklaracji maturalnej

do 7 lutego
2023 r

Deklaracja – załącznik 1b

Złożenie oświadczenia o korzystaniu albo
niekorzystaniu z przyznanych dostosowań warunków
lub formy egzaminu maturalnego

do 15 lutego
2023 r.

Informacja o dostosowaniach
warunków lub formy egzaminu
maturalnego – załącznik 4b

do 20 kwietnia
2023 r.

Informacja o rezygnacji
z przystąpienia do egzaminu
maturalnego z przedmiotu
dodatkowego –
załącznik 5c

Złożenie do dyrektora szkoły lub OKE pisemnej
informacji o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu
z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów
dodatkowych na poziomie rozszerzonym,
w przypadku uzyskania dokumentów uprawniających
do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe lub dyplomu zawodowego w zawodzie
nauczanym na poziomie technika
Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie
głównym

4 – 23 maja
2023 r.

