
Załącznik 5a: Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / 
laureata olimpiady 

Wypełnij ten formularz, jeżeli uzyskałeś(-łaś) tytuł finalisty/laureata olimpiady przedmiotowej i w związku z tym chcesz np. dodać kolejny przedmiot 
dodatkowy albo zmienić przedmiot wcześniej zgłoszony na inny. 
 

Formularz WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI. Wypełniony formularz złóż do dyrektora szkoły najpóźniej 20 kwietnia 2022 r. Dyrektor szkoły 
niezwłocznie przekazuje informacje do OKE. 
 

X1. Miejscowość  X2. Data   –   –     
 
Część A. Dane osoby, która składa wniosek 
 

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 i imię (imiona)  
 
Część B. Zakres wniosku 
 

B1. Na podstawie art. 44zzh ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. 
zm.), w związku z uzyskaniem tytułu  laureata / finalisty1 olimpiady przedmiotowej z ………………................................... 2, 
wnioskuję o: 

 

B1.1.  w zakresie przedmiotów obowiązkowych: zmianę deklarowanego przeze mnie egzaminu z języka 
..............................................3 na egzamin z języka ....................................................3 

   

B1.2.  
w zakresie przedmiotów dodatkowych (wszystkich poza językami obcymi): zmianę deklarowanego przeze 
mnie egzaminu z ..................……..........................................................4 na egzamin 
z .............................................................................4 

   

B1.3.  

w zakresie języków obcych zdawanych jako przedmioty dodatkowe: 

zmianę deklarowanego przeze mnie egzaminu z języka ..........................................3 w części pisemnej na 
poziomie .......................................5 oraz/lub części ustnej na poziomie .............................................. 5 na 
egzamin z języka .............................................3 w części pisemnej na poziomie ...............................................5 

oraz/lub części ustnej na poziomie ....................................................5. 
   

B1.4.  

w zakresie przedmiotów dodatkowych (wszystkich): dodanie do listy egzaminów, do których przystąpię, 
egzaminu z ...............................................................3,4  w części pisemnej na poziomie .................................5, 
oraz/lub części ustnej na poziomie ..........................................5, jako przedmiotu dodatkowego.  

Jednocześnie oświadczam, że liczba egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których przystąpię, nie 
przekracza sześciu, wliczając w to powyższy egzamin. 

 
Część C. Informacja o załączniku i podpis składającego wniosek 
 

C1. Do niniejszego wniosku załączam zaświadczenie stwierdzające uzyskanie przeze mnie tytułu laureata / finalisty1 ww. 
olimpiady. 

 

C2. Podpis zdającego  
 
Część D. Adnotacje dyrektora szkoły 
 

D1. Data przesłania 
wniosku do OKE 

D2. Pieczęć i podpis dyrektora szkoły D3. Uwagi dyrektora szkoły 

      

  
 
 

    

 

D4. Identyfikator szkoły       –      D5. Pieczęć szkoły  

 

                                                      
1 Niewłaściwe skreślić. 
2 Wpisać pełną nazwę olimpiady. 
3 Wpisać nazwę języka obcego nowożytnego. 
4 Wpisać nazwę przedmiotu. 
5 Wpisać poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego, odpowiednio: w części pisemnej – rozszerzony lub dwujęzyczny; w części ustnej – bez określania poziomu 
lub dwujęzyczny.  

 

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. 


