
Załącznik 3d Wniosek w zakresie przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym 

 
………………………………………… ………………… 

miejscowość data 
 

Dyrektor 

………………………………………………………………… 
nazwa szkoły 

 
CZĘŚĆ A. Wypełnia rodzic (prawny opiekun) lub słuchacz 
 

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO CZĘŚCI TRZECIEJ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM 

W PRZYPADKU UCZNIA, KTÓRY MA OBOWIĄZEK PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI TRZECIEJ EGZAMINU TYLKO NA 

POZIOMIE PODSTAWOWYM 

 
Na podstawie art. 44zu ust. 7 / 44zw ust. 3* ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) wnioskuję, aby 

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

data i miejsce urodzenia D D M M R R R R  ……………………………………………… 
 

numer PESEL            
 

indywidualny kod ucznia     

 
przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym z tego samego języka obcego, 
z którego przystępuje obowiązkowo do egzaminu na poziomie podstawowym. 

 
………………………………………………………………… 
data oraz czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) albo słuchacza 

 
* Niewłaściwe skreślić. Art. 44zu ust. 7 dotyczy uczniów, którzy przystępują do egzaminu gimnazjalnego z języka, którego naukę 
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych rozpoczęli w gimnazjum. Art. 44zw ust. 3 dotyczy uczniów posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, którzy chcą przystąpić 
do egzaminu na poziomie rozszerzonym z języka obcego, którego naukę w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych rozpoczęli 
na II etapie edukacyjnym i kontynuowali w gimnazjum. 

 
CZĘŚĆ B. Wypełnia rodzic (prawny opiekun) lub słuchacz 
 

INFORMACJA O REZYGNACJI Z PRZYSTĄPIENIA  

DO CZĘŚCI TRZECIEJ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM  

 
Na podstawie art. 44zy ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, ze zm.) informuję, że 

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

rezygnuje z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. 
 

………………………………………………………………… 
data oraz czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) albo słuchacza 

 
Informację o powyższym przyjęto w dniu …………………………………… 20…… r. 
 

…………………………………………………… 
pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

 


