SEKCJA 12. Załączniki

Załącznik 2a

1

Wniosek rodziców o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub jego części

…………………………………………

…………………

miejscowość

data

.....................................................................
imię i nazwisko wnioskodawcy

......................................................................
adres wnioskodawcy

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w/we …………………………………………………………

WNIOSEK RODZICÓW O ZWOLNIENIE UCZNIA
Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO LUB JEGO CZĘŚCI

Na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz.
2156, ze zm.)
wnoszę o zwolnienie
imię i nazwisko ucznia (słuchacza) ...............................................................................................
data i miejsce urodzenia

D D M M

R

R

R

R

………………………………………………

numer PESEL
indywidualny kod ucznia
z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego / części pierwszej egzaminu / części drugiej egzaminu /
części trzeciej egzaminu* w roku szkolnym 2016/2017.
……………………………………………………
podpis wnioskodawcy

Załączniki:
Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów uzasadniających złożony wniosek:
1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone
2) .........................................................
3) .........................................................
Opinia dyrektora szkoły

–

……………………………………………………
pieczęć szkoły

identyfikator szkoły

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

* Niewłaściwe skreślić.

………… 20…… r.

……………………………………………………

data

pieczęć i podpis dyrektora szkoły

Załącznik 3a

Deklaracja dotycząca wyboru języka obcego nowożytnego

…………………………………………

…………………

miejscowość

data

Dyrektor
…………………………………………………………………
nazwa szkoły

CZĘŚĆ A. Wypełnia rodzic (prawny opiekun) lub słuchacz
DEKLARACJA WSKAZUJĄCA JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY , Z KTÓREGO UCZEŃ (SŁUCHACZ), UCZĄCY SIĘ
OBOWIĄZKOWO DWÓCH JĘZYKÓW OBCYCH, PRZYSTĄPI DO CZĘŚCI TRZECIEJ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Na podstawie art. 44zy ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2015 r.
poz. 2156, ze zm.) deklaruję, że
imię i nazwisko ucznia (słuchacza) ...............................................................................................
data i miejsce urodzenia

D D M M R

R

R

R

………………………………………………

numer PESEL
przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka .............................................................................. .
angielskiego albo francuskiego, albo hiszpańskiego, albo niemieckiego, albo rosyjskiego, albo ukraińskiego, albo włoskiego

…………………………………………………………………
data oraz czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) albo słuchacza

CZĘŚĆ B. Wypełnia dyrektor szkoły oraz rodzic (prawny opiekun) / pełnoletni uczeń
indywidualny kod ucznia
Stwierdzam obowiązek przystąpienia ucznia do części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na
poziomie ………………………………………………………………………… .
(wpisać: „podstawowym” ALBO „podstawowym i rozszerzonym”)

Rodzic (prawny opiekun) / Pełnoletni uczeń został poinformowany o obowiązku przystąpienia do egzaminu na
wyżej określonym poziomie / wyżej określonych poziomach.
…………………………………………………
pieczęć i podpis dyrektora szkoły

………………………………………………………………………………
data oraz czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) albo słuchacza

CZĘŚĆ C. Wypełnia rodzic (prawny opiekun) lub słuchacz
INFORMACJA O ZMIANIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO WSKAZANEGO W DEKLARACJI
Na podstawie art. 44zy ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2015 r.
poz. 2156, ze zm.) informuję, że
imię i nazwisko ucznia (słuchacza) ...............................................................................................
przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka ......................................................... na poziomie
podstawowym / na poziomie podstawowym i rozszerzonym* zamiast deklarowanego wcześniej egzaminu
gimnazjalnego z języka ........................................................ .
…………………………………………………………………
data oraz czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) albo słuchacza

SEKCJA 12. Załączniki

Załącznik 3b

3

Deklaracja dotycząca języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego

…………………………………………
miejscowość

…………………
data

Dyrektor
…………………………………………………………………
nazwa szkoły

CZĘŚĆ A. Wypełnia rodzic (prawny opiekun) lub słuchacz
DEKLARACJA O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI PIERWSZEJ LUB CZĘŚCI DRUGIEJ EGZAMINU
GIMNAZJALNEGO W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ LUB JĘZYKU REGIONALNYM

Na podstawie art. 44zy ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2015 r.
poz. 2156, ze zm.) deklaruję, że
imię i nazwisko ucznia (słuchacza) ...............................................................................................
data i miejsce urodzenia

D D M M R

R

R

R

………………………………………………

numer PESEL
przystąpi do

………………………………………

w języku

(Wpisać odpowiednio: egzaminu / części
pierwszej egzaminu / części drugiej egzaminu.)

……………………………………………
(Wpisać odpowiednio: białoruskim albo hebrajskim,
albo litewskim, albo niemieckim, albo słowackim, albo
ukraińskim, albo łemkowskim, albo kaszubskim.)

…………………………………………………………………
data oraz czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) albo słuchacza

CZĘŚĆ B. Wypełnia rodzic (prawny opiekun) lub słuchacz
INFORMACJA O REZYGNACJI Z PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI PIERWSZEJ LUB CZĘŚCI DRUGIEJ EGZAMINU
W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ LUB JĘZYKU REGIONALNYM

Na podstawie art. 44zy ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2015 r.
poz. 2156, ze zm.) informuję, że
imię i nazwisko ucznia (słuchacza) ...............................................................................................
rezygnuje
z przystąpienia
do

………………………………………
(Wpisać odpowiednio: egzaminu / części
pierwszej egzaminu / części drugiej egzaminu.)

w języku

……………………………………………
(Wpisać odpowiednio: białoruskim albo hebrajskim,
albo litewskim, albo niemieckim, albo słowackim, albo
ukraińskim, albo łemkowskim, albo kaszubskim.)

…………………………………………………………………
data oraz czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) albo słuchacza

Informację o powyższym przyjęto w dniu …………………………………… 20…… r.
……………………………………………………
pieczęć i podpis dyrektora szkoły

Załącznik 3c

Informacja o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów i finalistów

…………………………………………

…………………

miejscowość

data

Dyrektor
…………………………………………………………………
nazwa szkoły

CZĘŚĆ A. Wypełnia rodzic (prawny opiekun) lub słuchacz
WNIOSEK O WPROWADZENIE ZMIAN W DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA UCZNIA/SŁUCHACZA DO CZĘŚCI TRZECIEJ
EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ZWIĄZKU Z UZYSKANIEM TYTUŁU LAUREATA LUB FINALISTY OLIMPIADY/KONKURSU

Na podstawie art. 44zx ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz.
2156, ze zm.) wnioskuję, aby
imię i nazwisko ucznia (słuchacza) ...............................................................................................
data i miejsce urodzenia

D D M M R

R

R

R

………………………………………………

numer PESEL
indywidualny kod ucznia
w związku z uzyskaniem tytułu finalisty/laureata* …………………………………………………………...** ,
przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka ………………………………………… zamiast
deklarowanego wcześniej egzaminu z języka ........................................................ .
Do niniejszego wniosku załączam zaświadczenie stwierdzające uzyskanie ww. tytułu.
…………………………………………………………………
data oraz czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) albo słuchacza

* Niewłaściwe skreślić.
** Wpisać nazwę konkursu/olimpiady.

CZĘŚĆ B. Wypełnia dyrektor szkoły
……………………………………………………
pieczęć szkoły

–
identyfikator szkoły

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w/we …………………………………………………………
Na podstawie art. 44zx ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz.
2156, ze zm.), w związku z powyższym wnioskiem, informuję, że
imię i nazwisko ucznia (słuchacza) ...............................................................................................
uczył się języka …………………………………………… w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Tym
samym wprowadzenie w deklaracji wnioskowanej zmiany jest możliwe.
……………………………………………………
data, pieczęć i podpis dyrektora szkoły
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Załącznik 3d

5

Wniosek o przystąpienie do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym

…………………………………………

…………………

miejscowość

data

Dyrektor
…………………………………………………………………
nazwa szkoły

CZĘŚĆ A. Wypełnia rodzic (prawny opiekun) lub słuchacz
WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO CZĘŚCI TRZECIEJ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
W PRZYPADKU UCZNIA, KTÓRY MA OBOWIĄZEK PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI TRZECIEJ EGZAMINU TYLKO NA
POZIOMIE PODSTAWOWYM

Na podstawie art. 44zu ust. 7 / 44zw ust. 3* ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z
2015 r. poz. 2156, ze zm.) wnioskuję, aby
imię i nazwisko ucznia (słuchacza) ...............................................................................................
data i miejsce urodzenia

D D M M R

R

R

R

………………………………………………

numer PESEL
indywidualny kod ucznia
przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym z tego samego języka obcego,
z którego przystępuje obowiązkowo do egzaminu na poziomie podstawowym.
…………………………………………………………………
data oraz czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) albo słuchacza

* Niewłaściwe skreślić. Art. 44zu ust. 7 dotyczy uczniów, którzy przystępują do egzaminu gimnazjalnego z języka, którego naukę
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych rozpoczęli w gimnazjum. Art. 44zw ust. 3 dotyczy uczniów posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, którzy chcą przystąpić
do egzaminu na poziomie rozszerzonym z języka obcego, którego naukę w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych rozpoczęli
na II etapie edukacyjnym i kontynuowali w gimnazjum.

CZĘŚĆ B. Wypełnia rodzic (prawny opiekun) lub słuchacz
INFORMACJA O REZYGNACJI Z PRZYSTĄPIENIA
DO CZĘŚCI TRZECIEJ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

Na podstawie art. 44zy ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2015 r. poz.
2156, ze zm.) informuję, że
imię i nazwisko ucznia (słuchacza) ...............................................................................................
rezygnuje z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.
…………………………………………………………………
data oraz czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) albo słuchacza

Informację o powyższym przyjęto w dniu …………………………………… 20…… r.
……………………………………………………
pieczęć i podpis dyrektora szkoły

