
Załącznik 32 
 
CZĘŚĆ A. Wypełnia zdający 

…………………………… ………………… 
miejscowość data 

........................................................................................................................... 
imię i nazwisko zdającego 
 
numer PESEL            

 
................................................................................................................................. 
adres zdającego do korespondencji (miejscowość, ulica, kod pocztowy, poczta)) 
 
..................................................................... 
numer telefonu zdającego                                                                                                                    
 
…………………………………………………. 
 e-mail zdającego  

Dyrektor  
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
za pośrednictwem 
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
 
w ………………………….. 
 

ZGŁOSZENIE PRZEZ ZDAJĄCEGO ZASTRZEŻEŃ DO ROZSTRZYGNIĘCIA DYREKTORA OKE W SPRAWIE 
ZASTRZEŻEŃ DO PRZEBIEGU  CZĘŚCI PISEMNEJ/CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU 

 
W związku z uzyskaną informacją o rozstrzygnięciu zastrzeżeń do przebiegu pisemnej/praktycznej* z zakresu 
kwalifikacji 
 

oznaczenie  
i nazwa  kwalifikacji 

 
 
 

 
na podstawie art. 44 zzzr ust. 3.  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 
1943, ze zm.) zgłaszam zastrzeżenia do powyższego rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej i 
proszę o ich rozpatrzenie.  
 
Zastrzeżenia:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 
podpis zdającego 

* niepotrzebne skreślić 
 



CZĘŚĆ B   Wypełnia dyrektor oke 

L.p. Dokumenty potwierdzające: Data Nr 
załącznika 

1 
Złożenie przez zdającego zastrzeżeń do przebiegu części 
pisemnej/części praktycznej* egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie 

  

2 Przeprowadzenie przez oke postępowania wyjaśniającego 
zastrzeżenia  

  

3 Rozstrzygnięcie dyrektora OKE w sprawie złożonych zastrzeżeń  
do przebiegu egzaminu (data przekazania zdającemu) 

  

4 Wniesienie przez zdającego do dyrektora CKE  za pośrednictwem 
dyrektora oke zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora oke 

  

 
 
 
CZĘŚĆ C. Wypełnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

 
Po zapoznaniu się z dokumentacją stanowiącą podstawę rozstrzygnięcia w sprawie oddalenie zastrzeżeń do 
przebiegu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w części pisemnej/ praktycznej*  ww. 
zdającego oraz rozważeniu zastrzeżeń dotyczących powyższego rozstrzygnięcia, uprzejmie informuję, że – 
zgodnie z art. 44 zzzr. ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. 
poz. 1943. ze zm.)  
 
…………………………………………………………………………………………………………...…. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………...…. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………...…. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Proszę o przekazanie powyższego rozstrzygnięcia Zdającemu. 

Uprzejmie informuję, że powyższe rozstrzygnięcie jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu 
administracyjnego. 
 
 

…………………………………………………… 
podpis dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej 
Do wiadomości: 
Pani/Pan ………………………………………………...…………..……   
 
dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  w/we …………………………………….…… 
 
* niepotrzebne skreślić 
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