
Załącznik 3a Deklaracja dotycząca wyboru języka obcego nowożytnego 

 

……………………………………… ……………… 

miejscowość data 
 

Dyrektor 
Publicznego Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu 

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. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1457) deklaruję, że 
 

 

imię i nazwisko ucznia (słuchacza)  ............................................................................................... 

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 

 
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. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1457) 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 

 

* Niepotrzebne skreślić.  

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie 

oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie 

internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

 


