
Załącznik 30: Potwierdzenie zamiaru przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego w 2021 r. 

Wypełnij ten formularz, jeżeli w 2021 r. musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Ci 
potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Titulo de Bachiller).  

Formularz WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI. Wypełniony formularz złóż albo do dyrektora Twojej szkoły – najpóźniej 8 lutego 2021 r., albo 
do dyrektora OKE – najpóźniej 15 stycznia 2021 r. (w zależności od tego, do kogo składałeś(-łaś) deklarację przystąpienia do egzaminu 
maturalnego). Podpisany formularz może zostać przekazany drogą elektroniczną (w formie skanu załączonego do e-maila), faksem albo złożony 
osobiście. 

X1. Miejscowość X2. Data – – 

X3. Do Dyrektora 

 Wskaż instytucję, do której składasz wniosek, tj. albo swoją szkołę, albo właściwą okręgową komisję egzaminacyjną.

Część A. Dane osoby, która w 2021 r. przystąpi do egzaminu maturalnego 

A1. Numer PESEL A 
 Jeżeli nie masz nr PESEL, w pole oznaczone przerywaną linią wpisz nazwę i numer innego dokumentu tożsamości, którym się posługujesz.

A2. Nazwisko 

A3. Imię (imiona) 

A4. Numer telefonu 

A5. Adres e-mail 

Część B. Potwierdzenie zamiaru przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego 

B1. Na podstawie § 11kze 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.) potwierdzam zamiar przystąpienia do 
części ustnej egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

Przedmiot 

Poziom egzaminu 
(wpisać: bez określania poziomu ALBO dwujęzyczny) 

 Poziom dwujęzyczny dotyczy wyłącznie egzaminu z języków obcych nowożytnych. 

B1.1. 

B1.2. 

B1.3. 

B2. Przystępuję do ww. egzaminu / egzaminów, ponieważ jestem zobowiązany(-a) przedstawić wynik / wyniki z ww. 
egzaminu / egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną, tj.

 Podaj nazwę uczelni, jej siedzibę oraz kierunek, na który zamierzasz aplikować. 

B3. Jako potwierdzenie powyższego załączam:

 Załącz dokument potwierdzający, że wynik z części ustnej jest wymagany w rekrutacji. Może to być np. wydruk ze strony internetowej 
uczelni, skan zasad rekrutacji, skan pisma potwierdzającego przyjęcie na studia pod warunkiem uzyskania wyników z części ustnej. Jeżeli 
dokument jest w języku obcym – przetłumacz go na język polski. 

Część C. Podpis składającego informację 

C1. Potwierdzam powyższe informacje własnoręcznym podpisem: 
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