
Załącznik 28_1905 Informacja potwierdzająca zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 
 

Informacja może zostać przekazana drogą elektroniczną (w formie skanu załączonego do e-maila), faksem albo złożona osobiście 

w siedzibie szkoły lub OKE (odpowiednio do miejsca, w którym składana była deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego). 

 

……………………………………… ………………… 
miejscowość data 

..................................................................... 
imię i nazwisko absolwenta 
 

           

numer PESEL 

..................................................................... 
adres absolwenta 

...................................................................... 
nr telefonu absolwenta 

Dyrektor ………………………………………………….. *  

w/we ………………………………………………………… 

 

 

INFORMACJA POTWIERDZAJĄCA ZAMIAR PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 

 

Na podstawie § 11kb ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.) 

 

potwierdzam deklarację przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z ………………………………… 
(wpisać przedmiot lub przedmioty) 

 

Jednocześnie informuję, że egzaminy z ww. przedmiotu / przedmiotów** wskazywałem(-am) w deklaracji przystąpienia 

do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020, złożonej nie później niż do 7 lutego 2020 r. 

 

Przystępuję do ww. egzaminu / egzaminów**, ponieważ jestem zobowiązany(-a) przedstawić wynik / wyniki** z ww. 

egzaminu / egzaminów** w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną, tj. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(należy podać nazwę uczelni, jej siedzibę oraz kierunek, na który absolwent zamierza aplikować) 

 

Jako potwierdzenie powyższego załączam:*** 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
…………………………………………………… 

podpis absolwenta 

Objaśnienia 

* Należy wskazać dyrektora szkoły albo dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego zdający składał deklarację przystąpienia 

do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020. 

** Niewłaściwe skreślić. 

*** Należy załączyć dokument potwierdzający stan faktyczny, np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan zasad rekrutacji, skan pisma 

potwierdzającego przyjęcie na studia pod warunkiem uzyskania danych wyników egzaminacyjnych. Jeżeli dokument jest w języku innym niż angielski 

– należy go przetłumaczyć na język polski. 

 
 

 

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 maturalnego, 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. 

 

 


