
Aby zloiyd e-deklaracjq w systemie ZIU naleiy: .

1,. Dyrektor szkofy przekazuje zdajqcym dane do logowania w serwisie ZlU, kt6re zawierajq
informacje: Login, Haslo, Adres serwisu, Kod zdojqcego, Data wydruku.

Klnia Bal

Logini testowlll
l"iaslo: 6VufO2n2H

-i 
Adrer s€rureu: https: niki,edu.pl

2. Wej6i na stronq https:/ \uvniki.edu.pl, a nastqpnie zalogowai siq wprowadzajqc login oraz

hasto w odpowiednie pola 1i kliknai przycisk Dalej2 lub wybrai inny spos6b logowania:
profil zaufany, e-dow6d lub bankowo5i elektronicznq 3.

o

I
Spnwdi wyniki

swoich egzamlnr5wl

(

zlu
Kpci edajqcego; A14

Date wvchukuj ?l,03,2027 LZ:L3iZO

!ir s lbiErz rnn? e!osi'! lt?oiJd!
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I

3.

Wybierz spos6b logowanla
Eezpierzrry i dErmlvy dostqp do uslug publicnych

Profll zaufany

Bezplatne f,drzqdi€, dziSki kt6remu Dee6d osollisty z warstwq

z:lJbflisz5prE,!yurzqdoileonlilrei et€i(ronisni,U:yjdplikEcjimbilnej
podpisesz dokum€rty elektroniqn:e. elbo c4rtniia po oego do

komputera.

mgielD

I

Mtulski

n\ Intelt o
Bank Pekao

f snrmnras

W przypadku problem6w z dostepem, upewnii siq czy potqczenie z Internetem dziata
poprawnie, a nastqpnie, je2eli zaistnieje taka koniecznoie, skorzystai z opcji odzyskiwania
hasfa (przycisk Nie pamiqtam haslo\4.

I
Sprawdi iki

swoich egzamintiw!

FnI
kE gov.pl I sEMr5 REeqFosporrtei pdsi€j

Hasic

-4
lub ,r',tq EE in.ri *D5at lcg!,aarr:
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4 Po zalogowaniu, nale2y zweryfikowad lub uzupefnii adres e-mail s

znJ $ wv*rxi S *rxla*eoe al KoNro

Dane konta

toctN 0A5fo

pawb€nl a*aaaa

rMl€l$Azwislo t 'l

Pawet Marek BanaS

ADR€S E-MAII

Brak dRnych

Prosimy o reryfik€cjelub Eupelnitrie adrsu e-mail

O fy|topop ewpbanya*esc-maitumoiiiwi
odztEhnie ha5la.

5. Po wybraniu zakladki Deklaracja 5, kliknq6 2162 e-deklarocjeT.

Vztu 1Ei wvt'ttxr

6

;3 xoHro

5

o eawear:. f,]

o erweam $l

Deklaracje
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6 Uzupelnii dane kontaktowe wpisujqc Telefon, Emai[ Numer budynku, Kod pocztowy,

Miejscowoii w polach wymaganych oraz opcjonalnie wprowadzii dane w polu Ulica oraz

Numer lokalu 8.

vztu 1S wv*irr Q oexlanacra aL xoNrn O erwarHr fl

Deklaracja maturalna
AU/ OEK4MCIA / DEX4MgA MAruMLS

Dekf aracja do: Egzamin maturalny - Maj 2O2t

Dane osobowd l

rqrq {tuE{At I tsazwt*o PESE!

P6w€lMaEk Banad 91472653713

Dane kontaktowe

t€le-fon' Email'

Nuiner budnku ' Numer lokalu

Kod ptrztow\,' illiejscovrogd "

Uczef - absolwent tegoroczny, ktg{y zamierza przystqpii do egzaminu maturalnego
bezpoSrednio po ukof czeniu szkofy. '' !

Absolwent - absolwent z lat ubiegtych, kt6ry ukoriczyt szkotq i po upfywie danego czasu

chce przystqpii do egzaminu maturalnego.

f-8
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Uzupelnianie deklaracji w przypadku Ucznia

L W przypadku ucznia uzupetnii dane podstawowe zaznaczajqc lJczehL.

2. JeSli zdajqcy nale2y do oddziatu dwujqzyczn ego,zaznaczyi checkbo*|E'zrozw'ljalnej listy
wybrai rodzaj drugiego jqzyka nauczanias oraz jqzyk nauczania a,

qzvkieni mnjejszogci narodowej. z jQzykiem mnieiszoscj

Drugi jqzyk nauczania

lezyk 0Dcy ncyiozytnv'

-3
jgzyk mniejszodci *a rocjorve-1

iQzyk re$i0n!lnV

iqzyk rnnlelrzoici etniczrlej

lt;,-tl Ar:..;'t::tlitzy..,t,ti/ v

matem atyka poziom podsta$/ow\'

Egzaminy obowiqzkowe

jqzyk polski pcziom podstawowy

iqzyk w+oski poziotn podstawowy

rreterxatyka poziom podstawowy

JQzyk mniejszogci narodowej - lrialoruski
poziofi podstawowy

Egzaminy dodatkowe

biologid poziom mzszerzorry w jqzyku lrialoruskim

fl jqzyk polski usttry

3. Uzupetnii pola dotycz4ce egzamin6w obowiqzkowych.
4. Je5li uczeri przystqpuje do czq6ci ustnej egzaminu zaznacz1(.checkboxE s.

5. Uzupelnii informacje dotyczqce egzamin6w dodatkowych, wybierajqc
egzamin, a nastqpnie kliknqi przycisk Dodaj6.

6. W celu usuniqcia wybranego poprzednio egzaminu dodatkowego, kliknqi x

jQzyk polski ustny

jezyk w+oski ustnv

JQzyk rnniejszoSci Ilarodowej - bia{or uski

ustny

z listy dany

.J{
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7. W przypadku ucznia 4-letniego technikum (z lat 2006-2022) albo bran2owej szkoly ll

stopnia, kt6ry uko6czyt ksztafcenie w bran2owej szkole I stopnia jako absolwent
gimnazjum - w 2022r. nie musi przystqpowai do egzaminu z jednego przedmiotu na

poziomie rozszerzonym, pod warunkiem posiadania dyplomu potwierdzajqcego

kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomle

technika albo dokument, kt6ry uprawnia do uzyskania takiego dyplomu.
Nale2y zaznaczyi checkbox V t, a nastqpnie z listy wybrai posiadany dokument e.

E

Zaznacz je2eli jested uezniern lub absoh/,,entern 4-ietniego technikum {z lat 200S-20221 albo uczniem bran2owej szkoiy ll

stopnia, ktdry ukoricz,rnl ksztalcenie w branzowej szkole I stopftiajako absolwent girnnazjum - w 2022 r, nie musisz plzystqpowai

do egzamino zjednego przedmiotu na poziornie iozszerzonym, pod warunkiem 2ejuz posiedasz dyplom potlvierdzaiQc'y'

'.\r'lj['l:a i'ii' 'i :: (ir)'rlfi:i;',/r ;1 {-i1;; '

8. Taznaczyicheckbox E mwyra2ajqc zgody i o6wiadczenia.

Zgody i oSwiadczenia

Oswiadczam, 2e podane dane teleadrecowe umo2tiwiajq kontskt ze mnq

O4wiaclczarn, 2e jestem draiadomy(-a), 2e podane dane osobowe bqdq przetwarzane dla cel6lv zwiqzanych z
przeprawadzeniem egzaminu maturalnego oraz proc€senr rekutacli na studia,

r ti-iq rrft 1 , at{ 
"ire 

ttlrln'.taE pz.?rl t tr. l;4(a. ier /tl, '>:a= rfitt:a '! e(rr4r,! l tJSJallvil

Odi$iadczam,2e zapoznale nr {-}am} siq z zasadami wnoszenia opiaty za egzamin maturainy. Zasady: link

ZobowiQzujQ siq do dolAczenia kserokopiidowoduwniesienia op{atv do 7 marca 2022 r. lje2eli dotVczy)

Zamierzam zlo2yi wniosek o prz pienie do egzanninu nrat4Jra,nego w warunkach lub formie dostosowanych do rnojej

niepefirosprawnodci.

9. W celu dodania zatEcznika kliknqi Dodaj zalqcznikLL.

10. Po prawidlowym uzupelnieniu catego formularza, nale2y kliknqd aktywny przycisk

Dolej 12.

Zalaczniki w formie elektronrcznei
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1-1-. W celu przesfania zlo2onej e-deklaracji, nale2y wprowadzi6 hasto (to samo kt6re jest
u2ywane do zalogowania w systemie ZIU) 13.

lS Gryqinatg dokunrentdw n;leiy zlrrivi,lo dyrektc,ra szkoiv w obo\a,iq?uiq(ych ieln:lne.h

iat u,ryp€iflisz i zlci,pz tg deklaracjq - zoDaczysz st,6l.'"r"-. ,Zloiaaa" To ozracza, ie d'lrekloi szko[rlo(i Dtrz]'roa.l j{.iz Twoiq deklaraclg i

nnsla stat[s ,.pny;Eta" Zmiany !v deklaracjr d

trkim statusie moze wprcw;dzic jtlz tylko ayrefior pod*riotu. ric ktd,.ego zostala zld:ona deklaracj;.

Olro!,Jiazekanior$acynyu;rnika;qcyza13 l3al4Razporzq.dzenraPadifi-.ntuEuropejskiegrriRady{UEJ 7O!61679227 kwietnie20iSr

oqu'iatforaz eKi]ni nawczynri r"uydanymi na jei podstalvre, zDsial :peinrony pogrzez zamieszczenie klauzuli Infomacyinej ne sircnie
internetoruej w{aicirvel' oLrqgorrel komrsji egzanrrnacyjrrej

13

HaslD'

triii rir: |-rlze b!'t o!5::

12. Pojawi sie potwierdzenie zfo2enia deklaracji, kt6rq nalezy wydrukowa6 klikajqc
Wydrukuj 13, a nastqpnie podpisai i dostarczyi dyrektorowi swojej macierzystej szkoly,

V ztu

Deklaracja

p1 oexlenecra

Vr'vcirukuj pdinieJ

o PAWBANI A

.'ti,r-{ffi
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Feerel Msr€k 8anai5

Pesel: 91{n26537X 3 ur. I6.l}?.X 981

S n€ 5,31-878 Krekdw

tel. 11'!222333, *msil: pawelrnarehbbngs pl

Egzwuiny o'bowiqekowe:

- jq:yk wl,eeki om podstewowy

- rfiatE $s ora podetal{utry'

Egeuninytud :

. G&rviedeaam" i.e padane dane tele orre urno;ilitriali keatakt ze rnnn

FrEe adeeniern eg=snnlnu rnatwalnego or€E proceaern re&lr.rtacjins stldia-
$,ia p"odstarvie *rt 6 usi -1 pkt A n,rrPn.z4d"en;a Ferlamentrt Eur*oar- j:-ki*qr i RBd{ ,ll-jEJ 3['l 6],579 

" 
If kqcietnia 20] $ r ra

:.pr*wie achrcn'1, md,b fizyc h x erri4Jru : grzrrwanani*nr danyc* *soibux3eh iw r'prsrrie se'nb.*dneg'a pr:eFrtr'rc$ t?li;t
d€nyth ,'.re: rrchylenra d uy f 5t461?/E1

. Gdlriadcuenr" i.e a (-{arn} aiE z ea*sdami wnoeerlia oplaty:e egearain metwainy

. Zabowiqeui? Eiq do dof.qczenia keerokcpii dowedu nniEgi€rdE oplaty do 7 raarca 20?3 r, {p:iel[ d

. Z*mierzasn zl l+rai@sek o prryet4pienie do egzarninu nn*&.rrelr:ego w ryerEnkBeh luh farmiie dostose4rany'ch do
mojej niepelnos nsdci-

ftr dde E@.t
d€ldrr$:Jf

dttc{mdptis I

o iiell6r.aEJE

r*yJr.l.

Sbrq{t Mlr$st*r3'tvir* E*lkidi t }{sdd: h lh"*alil.trl
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