
L)*-aga: deklaracja doĘc:y egzaminu w jednej lłłalffikacjt, osoba przyslępujqca do egzaminu w \)ięceJ ni: jednei lałalifikacji wypełnia deklarację dla
każdej hv a ltfi kacj i a so bno

jestem 1l uczniem l słuchaczem ! absolł,entem

miejscowość, data

Dane osobow€ ucznia/§łuchacza/absolwenta (luypełnic drukowanymi literani)
Nazwisko:

Imię (imiona):

Data urodzenia:

Numer PESEL:

nr telefonu:
Adres poczty elektronicznej

w kwalilikacji

mmrrrf

mmrrłr

v, przypadku braku nttmeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego daktunentll pohuierdzajqcego tożscłnoŚĆ

Adres ko responden cyjny (wyp e łn ić ń"u kow anymi li te r am i),.

miejscorvość:

ulica i numer domu:

kod pocztowy i pocńa:

Deklaruję przystąpienie do egzaminu zawodowego w terminie głównym*

*[l w sesji Zima (deklarację sklada się do 15 września 20... r.)

! w sesji Lato (deklarację składa się do 7 |utego 20... r.)

q,m bo l kw a l ifi kacj i zgodn1:
: podstmt. q pragl,amł:ul q
sz ko I ni c hł a : b ran:oy, e go nazvla kwaltfkacji

w zawodzie

ryłnb al c 1,/łou,y zalłodtł naa|a

Do egzaminu będę przystępo\ryać*

tr po raz pierw§zy ! po raz ko|ejny w części pisemnej ll po raz kolejny w części praktycznej

Ubiegam się o dostostlwanie warunków egzaminu* n TAK / l NIE
Do deklaracj i dołączam*:
l] Orzeczerrie/opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku występowania dysfunkcji)
[] Zaświadczerrie o stanie zdrowia wydane przezlekarzar (w przypadku choroby lub niesprawności czasowej)
! swiadectwo ukończenia szkoh

*lłłaścnł,e :tnac:yć czyteln1, padpts

Potwierdzam przy j ęcie deklaracj i

Pieczęc szkoĘ dattl. cl:telry podpis osoby pr:ymlgqcej

Oborviązęk infornracy.jny rvl,nikający zul. 13 t l4 Rozporządzenia Parlatnentu Eu,opejskrego i Rady (lIE,) 2(|l6/679 z 27 kt,ietnia 20l6 r, w sprawie ochrorr1-

osób fiz_vcznych w łviązku z plzetwarzanienr danycb osoborvych i rv sprawie swobodnego przepĘvu tatich danych oraz uchylenia dyrektlłvy 95/46ĄVE.
w zakresie przeproładzania egzatninu zawodowego, zgodnie z przepisalnl usiau1 o systclnie oswiat1, oraz aktami rvykolau,czyrni wydanyrni rra.jej pcrdstarvie.

został spehliony poprzez zantieszczeltie klauuli infornracyjlej na strolie intenretolveJ właścirvej okręgot,ej komisji egzarrunac,r,jnej
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Załącznik 3 a. Deklara cj a dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoĘ


