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Załącznik 20

miejscowość, data

WNIOSEK ZDAJĄCEGO
o wprowadzenie zmian w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego
w związku z uzyskaniem tytułu laureata/finalisty olimpiady przedmiotowej

imię i nazwisko zdającego

PESEL zdającego

Na podstawie § 60 ust. 3a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562, z późn.
zm.),
w
związku
z
uzyskaniem
tytułu
laureata
/
finalisty1
Olimpiady
2
................................................................................ , wnioskuję o:
w zakresie przedmiotów obowiązkowych: zmianę deklarowanego przeze mnie egzaminu
3
3
z języka .................................................. na egzamin z języka ...................................... .
w zakresie przedmiotów dodatkowych (wszystkich poza językami obcymi): zmianę
deklarowanego przeze mnie egzaminu z .......................................................4 na poziomie
.......................................................5 na egzamin z .........................................................4
na poziomie ..............................................5.
w zakresie języków obcych zdawanych jako przedmioty dodatkowe:
zmianę deklarowanego przeze mnie egzaminu z języka .......................................3 w części
pisemnej na poziomie .......................................6 oraz/lub części ustnej na poziomie

......................................6
na egzamin z języka .......................................3 w części pisemnej na poziomie
.......................................6 oraz/lub części ustnej na poziomie ......................................6.
w zakresie przedmiotów dodatkowych (wszystkich): dodanie do listy egzaminów, do
których przystąpię, egzaminu z .........................................3,4 w części pisemnej na poziomie
.......................................5,6 oraz/lub części ustnej na poziomie ......................................6,
jako przedmiotu dodatkowego. Jednocześnie oświadczam, że liczba egzaminów
z przedmiotów dodatkowych, do których przystąpię, nie przekracza sześciu, wliczając w to
powyższy egzamin.
Do niniejszego wniosku załączam zaświadczenie stwierdzającego uzyskanie przeze mnie tytułu
odpowiednio laureata / finalisty1 ww. olimpiady.
data złożenia wniosku

………………………

podpis zdającego:

……………………………

Uwagi dyrektora szkoły: ..................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.....................................................
data przesłania wniosku do OKE7

....................................................
podpis i pieczęć dyrektora szkoły
Identyfikator szkoły

1

-

Niewłaściwe skreślić.
Wpisać pełną nazwę olimpiady.
Wpisać nazwę języka obcego nowożytnego.
4
Wpisać nazwę przedmiotu.
5
Wpisać poziom egzaminu, odpowiednio: podstawowy lub rozszerzony.
6
Wpisać poziom egzaminu, odpowiednio: w części pisemnej: podstawowy, rozszerzony lub dwujęzyczny; w części ustnej – bez określania
poziomu lub dwujęzyczny. Do egzaminu na poziomie dwujęzycznym mogą przystąpić wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów
dwujęzycznych.
7
Dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi OKE wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami najpóźniej następnego dnia roboczego
po otrzymaniu wniosku.
2
3

