
         

 

 

                       INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA OBCEGO  W 2014 r. 

 Część trzecia egzaminu gimnazjalnego  (język obcy) na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich 

uczniów. 

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację (załącznik 1a) wskazującą język 

obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał  część trzecią egzaminu gimnazjalnego. 

Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń  przystępuje  z  języka obcego nowożytnego, którego uczy się           

w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.   

Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuują naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla szkoły 

podstawowej, są zobowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie 

rozszerzonym. 

Do  egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również przystąpić uczniowie, którzy  wybrali język 

nauczany w gimnazjum od podstaw, a ich rodzice (prawni opiekunowie)  złożyli dyrektorowi szkoły pisemną   

deklarację (załącznik 1b)  przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym. 

Rodziców (prawnych opiekunów) prosimy o wydrukowanie i wypełnienie deklaracji zamieszczonych w załącznikach.  

Wypełnione deklaracje proszę złożyć do wychowawców klas nie później niż do dnia  18 września roku szkolnego,      

w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.   

 

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów  nie później niż do 22 stycznia 2014 r. mogą złożyć 

dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji 

na inny język obcy, którego uczeń uczył się jako obowiązkowego w szkole, lub rezygnacji 

z przystąpienia do egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym, jeżeli przystąpienie do egzaminu na tym 

poziomie nie było obowiązkowe (załącznik nr 1c). 

 

  

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów nie później niż do 9 kwietnia 2014 r. składają 

dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji 

na inny język obcy, którego uczeń uczył się jako obowiązkowego w szkole, jeżeli 

uczeń uzyskał z tego języka obcego tytuł laureata lub finalisty olimpiady lub laureata konkursu z języka obcego 

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (załącznik nr 1c). 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1a  

.............................................................IX. 2013 r. 
                miejscowość                         data 

Dyrektor 
 

Eulalia Kłodawska - Szwajcer 
 
 

Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
 

 
 

Deklaracja przyst ąpienia do cz ęści egzaminu gimnazjalnego z j ęzyka obcego nowo Ŝytnego 
 

WYPEŁNIA RODZIC (PRAWNY OPIEKUN) LUB SŁUCHACZ  
 

Deklaruj ę przyst ąpienie 
 

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

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

numer PESEL            

 

do cz ęści trzeciej egzaminu gimnazjalnego z j ęzyka ............................................................................ 

              

    język obcy nowoŜytny 

         ....................................................................................... 

           podpis rodzica (prawnego opiekuna) lub słuchacza 

WYPEŁNIA DYREKTOR SZKOŁY  

 

indywidualny trzyznakowy kod ucznia     

 

Stwierdzam obowiązek przystąpienia ucznia (słuchacza) do części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego 

nowoŜytnego na poziomie ……………………………………………………………………………… 

                                                           (wpisać: „podstawowym – poziom III.0” ALBO „podstawowym i rozszerzonym – poziom III.1”) 

 

Rodzic (prawny opiekun) / słuchacz został poinformowany o obowiązku przystąpienia do egzaminu na wyŜej 

określonym poziomie / wyŜej określonych poziomach.  

 

............................................................................ 

    podpis dyrektora szkoły 

 

WYPEŁNIA RODZIC (PRAWNY OPIEKUN) LUB SŁUCHACZ  

 

Zapoznałem(-am) się z informacją o obowiązku przystąpienia do egzaminu na wyŜej określonym poziomie / wyŜej 

określonych poziomach. 

 

..................................................................................... 

data oraz czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna) lub słuchacza 



 

Załącznik nr 1b 

.........................................................IX.2013 r. 
                miejscowość                         data 

 
 
 
Dyrektor 
 
Eulalia Kłodawska – Szwajcer 
 
Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
 
 

Deklaracja / wniosek w sprawie  

przyst ąpienia do cz ęści egzaminu z j ęzyka obcego nowo Ŝytnego na poziomie rozszerzonym ucznia 

(słuchacza), który ma obowi ązek przyst ąpienia  

do cz ęści egzaminu z j ęzyka obcego nowo Ŝytnego tylko na poziomie podstawowym 
 

(na podstawie § 42 ust. 2e albo § 38 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.)) 

 

 

Deklaruj ę przyst ąpienie 

 

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

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

 

numer PESEL            
 

indywidualny trzyznakowy kod ucznia     

 

do cz ęści trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozs zerzonym z tego samego j ęzyka obcego 

nowo Ŝytnego, który zdaje obowi ązkowo na poziomie podstawowym. 

 

 

....................................................................................... 

podpis rodzica (prawnego opiekuna) lub słuchacza 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1c 

.........................................................IX 2013 r. 
                miejscowość                         data 

Dyrektor 
 
Eulalia Kłodawska - Szwajcer 
 
 
Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 
 

Informacja w sprawie  
zmiany j ęzyka obcego nowo Ŝytnego wskazanego w deklaracji jako przedmiot egzam inacyjny  

albo 
rezygnacji z przyst ąpienia do egzaminu gimnazjalnego z j ęzyka obcego na poziomie rozszerzonym 

 

(na podstawie § 3 ust. 1 albo § 4  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

w szkołach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 520)) 
 

Informuj ę, Ŝe 

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

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

 

numer PESEL            
 

indywidualny trzyznakowy kod ucznia     

 

� 
przyst ąpi do egzaminu gimnazjalnego z j ęzyka …………………………………… zamiast 

deklarowanego wcze śniej egzaminu z j ęzyka …………………………………… .  
  

� 
rezygnuje z przyst ąpienia do egzaminu gimnazjalnego z j ęzyka ……………………………… 
na poziomie rozszerzonym.  
(dotyczy wyłącznie uczniów, którzy deklarowali przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym na 
mocy § 42 ust. 2e albo § 38 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. 
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych) 

 

....................................................................................... 

podpis rodzica (prawnego opiekuna) lub słuchacza 

 
WYPEŁNIA DYREKTOR SZKOŁY  

 

W związku z powyŜszym stwierdzam obowiązek przystąpienia ucznia (słuchacza) do części egzaminu 

gimnazjalnego z języka …………………………… na poziomie ……………………………………………… 

                                                           (wpisać: „podstawowym – poziom III.0” ALBO „podstawowym i rozszerzonym – poziom III.1”) 

 

Rodzic (prawny opiekun) / słuchacz został poinformowany o obowiązku przystąpienia do egzaminu na wyŜej 

określonym poziomie / wyŜej określonych poziomach.  

 

............................................................................ 

    podpis dyrektora szkoły 

 


