
uv,,ąga; deklaracja doryczy egzanlinu .y jecnej kwaltfkacjt. osoba przys|ępujqca do egzaminu w więcej niż jednej kwaltfkncli wypełnia dekLarację dla

każde1 kw alifikac1 t oso b no

jestem ! uczniem ! słuchaczem ! absolwentem

Nazwisko:

Imię (imiona):

Data urodzenia:

Numęr PESEL;
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Dane csobł*e uczr] jalsłuchacza /absolrv enta (wypełnić drukowanymi literami):
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w przyoadku braku n,Lmeru PESEL - seria i nlimer paszpal,tu lub innega dokumentu pof,uierdzajqcego tażSanoŚĆ

Ad res ko res p on d en cyj n)- (lł y p e ł ni ć dr ukow any mi l it er am i) :

kod pocztowy i poczta:

nr telefonu:
Adres poczty elektronicznej 

i.,. ".....,,,.....,.

Deklaruję przystąpienie do egzaminu zawodowego w terminie głównYm*

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

t_! w sesji Lato (deklarację składa się do 7 lutego 20... r. lub w przypadku ponownego przystępowania Po egzaminie

w sesji Zima -w czasie 7 dni od ogłoszenia łvyników egzaminu)

w kwalifikacji
:,- """,,--,"":,::]

ii.i]
sy mb o l iu a l Lf kac1 l z godny
z podstavą program6|q
szko lni cfwa z branżov e ga

ńitńńćii

]Ą.y9"4"Lęh$9Ę_ej t _z,łry9Ozie

i, ",,,:_.,",,,i, _i ",,i .,j". " i_-*;ińi;i-;rJ,o;i;;,:;i;óa; nazwa zawodu

Do egzaminu będę przy§tępować*

-| 

- :l,*sp,a"i"c"tuo"y@r@igo i !.ady (UE) 201óló79 z 27 kwietx d -żCll

osób fizycznycb w zrviazku z przetwrzaniern dan;-ch osobov,ycb l *,srlawie 
"*obodn.go 

przepłylvu takich danych ""1]ti]:,i'j^:].::i1ry,::i19'::;;ń;t.;;;r;""lr;"," Ói".i"u zaw,ocowego, :godnie z przepisań usta*,y o systemie ÓS*iity 
"ru, 

aktani w;-konawczlmi wydanyui naJej podstawi€

! po raz pierwszy D po raz kolejny rł części pisemnej ! po raz kolejny w części praktycznej

Ubiegam się o dostosowanie warunków egzaminu* n TAK / ! NIE
Do deklaracj i doŁączam* :

I OrzeczeniÓ/opilię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicanej (w prąpadku występowania dYsfuŃcji)

J Zaśwladczenii o stanie zdrowiawydane przezlekarza- (w przypadku choroby lub niesprawności czasowej)

D Świadectwo ukończenia szkoły

*ułłaściwe zaznacrłć cątelny padpis

Potwięrdzarn przr j ecie dekla;acj i

Pieczęc szkoły,
data, czyte!ny podpis osoby przyjmujqcej

o
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