Załącznik 7a

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym („nowa” matura)

……………………………………………

…………………

miejscowość

data

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego
…………………………………………………………………
nazwa szkoły

OŚWIADCZENIE
O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO Z DANEGO PRZEDMIOTU W TERMINIE POPRAWKOWYM

Uwaga: oświadczenie należy złożyć nie później niż do 14 sierpnia 2020 r. (piątek) do dyrektora szkoły,
którą absolwent ukończył (lub do dyrektora OKE, jeżeli szkoła została zlikwidowana).

…………………………………………………………………
imię i nazwisko zdającego

PESEL zdającego

Na podstawie art. 44zzm ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz.
1327), § 11kb ust. 3 oraz § 11kw ust. 3 pkt 1 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.)
oświadczam,
że przystąpię ponownie do egzaminu maturalnego w
części

pisemnej

z
(wpisać nazwę przedmiotu)

na poziomie

podstawowym

Powyższy egzamin był jedynym pisemnym egzaminem obowiązkowym, z którego nie uzyskałam/łem
minimum 30% punktów, spośród wszystkich egzaminów, do których przystąpiłam/łem w czerwcu/lipcu 2020
r. Oświadczam również, że w czerwcu/lipcu przystąpiłam/łem do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu
dodatkowego i egzamin ten nie został mi unieważniony.
Oświadczam również, że:
 zostałam/łem poinformowana/y, że miejsce przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie
poprawkowym zostanie ogłoszone na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w/we ……………………………… nie później niż do 31 sierpnia 2020 r.
 zapoznałam/łem się z harmonogramem przeprowadzania egzaminu maturalnego w terminie
poprawkowym ogłoszonym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (aktualizacja
z 8 czerwca br.:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200608%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram%20AKT
UALIZACJA2.pdf).

……………………………………………………
czytelny podpis zdającego



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.

