Zaświadczenie o uczestniczeniu w egzaminie w styczniu 2021 r.
Formularz stanowi potwierdzenie okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 oraz w § 10 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.
2316, z późn. zm.).
Zaświadczenie wydaje się zdającemu lub innej osobie zaangażowanej w organizowanie lub przeprowadzanie egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego lub egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w szkołach podstawowych dla dorosłych
pomiędzy 11 stycznia a 14 lutego 2021 r.

X1.

Pieczęć

X2.

Miejscowość

X3.

–

Data

–

Część A. Dane osoby, dla której zaświadczenie jest wystawiane
A1.

A

Numer PESEL

 Jeżeli osoba nie posiada nr. PESEL, w pole oznaczone przerywaną linią należy wpisać nazwę i numer innego dokumentu tożsamości, którym ta
osoba się posługuje.

A2.

Nazwisko

A3.

Imię (imiona)

Część B. Zaświadczenie
B1.

Na podstawie § 3 ust. 3 pkt 2 lub § 10 ust. 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz.U. poz. 2316, z późn. zm.) zaświadcza się, że wyżej wymieniona osoba:
B1.1.

w 2020 r. złożyła deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

B1.2.

w 2020 r. złożyła deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego.

B1.3.

ma obowiązek przystąpić do egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w szkołach dla dorosłych.

B1.4.

uczestniczy w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu
zawodowego lub egzaminu ósmoklasisty w charakterze …………………………………………….
 Należy określić funkcję osoby, dla której wystawiane jest zaświadczenie, np. egzaminatora, członka zespołu nadzorującego,
asystenta technicznego.

B2.

Egzamin, o którym mowa w pkt B1, jest przeprowadzany:
B2.1.

od

B2.2.

w

–

–

do

–

–

 Należy wpisać nazwę i adres szkoły / placówki / miejsca, w którym przeprowadzany jest egzamin.

Część C. Podpis osoby wystawiającej zaświadczenie
C1.

Potwierdzam powyższe informacje własnoręcznym podpisem:
 Zaświadczenie podpisuje dyrektor szkoły, placówki, pracodawca, dyrektor OKE lub CKE.



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.

