
 

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 EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO W ZWIĄZKU Z UZYSKANIEM TYTUŁU LAUREATA LUB FINALISTY OLIMPIADY ALBO LAUREATA 

KONKURSU 

 
Na podstawie art. 44zx ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) 
wnioskuję o wprowadzenie następującej zmiany w deklaracji 
 
imię i nazwisko ucznia (słuchacza)  ............................................................................................... 

numer PESEL            

 
W związku z uzyskaniem tytułu finalisty/laureata* …………………………………………………………...**  

uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty 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. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.), 
w związku z powyższym wnioskiem, informuję, że  
 
imię i nazwisko ucznia (słuchacza)  ............................................................................................... 

uczy się języka …………………………………………… w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Tym samym 
wprowadzenie w deklaracji wnioskowanej zmiany jest możliwe. 
 
 

…………………………………………………… 
data, pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

 

 

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 ósmoklasisty, 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. 

 


