
Załącznik 21d ZastrzeŜenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie uniewaŜnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 
w części pisemnej 

 

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

..................................................................... 
imię i nazwisko absolwenta 
 

           

numer PESEL 

..................................................................... 
adres i numer telefonu absolwenta 
 

Dyrektor  
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

 
CZĘŚĆ A. Wypełnia absolwent 
 

ZGŁOSZENIE ZASTRZE śEŃ DO ROZSTRZYGNIĘCIA DYREKTORA OKE  W ZAKRESIE UNIEWA śNIENIA  
 
W związku z uzyskaną informacją o uniewaŜnieniu egzaminu maturalnego w części pisemnej * 
 

z (przedmiot)  
    

na poziomie  podstawowym  rozszerzonym 
    

 dwujęzycznym  w drugim języku nauczania 
 

 
na podstawie art. 44zzw ust. …………** ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU  
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) zgłaszam zastrzeŜenia do powyŜszego rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej 
komisji egzaminacyjnej i proszę o ich rozpatrzenie.  
 
ZastrzeŜenia: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 
 

…………………………………………………… 
podpis absolwenta 

 
 
* NaleŜy wstawić znak X w odpowiednich kratkach. 
** NaleŜy wpisać: „6” – jeŜeli informacja o uniewaŜnieniu była poprzedzona informacją o zamiarze uniewaŜnienia, albo „10 pkt 2” – 
jeŜeli absolwent otrzymał od razu informację o uniewaŜnieniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. 
 
 



Załącznik 21d ZastrzeŜenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie uniewaŜnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 
w części pisemnej 

 

 

CZĘŚĆ B. Wypełnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
 
Nazwisko i imię zdającego ………………………………………………………………………………………… 
 
Szkoła  ………………………………………………………………………………………… 
 

Identyfikator szkoły       –      
 
Dyrektor szkoły ………………………………………………………………………………………… 
 
Po zapoznaniu się z dokumentacją stanowiącą podstawę uniewaŜnienia egzaminu maturalnego z ……………………… 
na poziomie ……………………………………  ww. zdającego oraz rozwaŜeniu zastrzeŜeń dotyczących powyŜszego 
uniewaŜnienia, uprzejmie informuję, Ŝe – zgodnie z art. 44zzw ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) – ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
Uprzejmie informuję, Ŝe powyŜsze rozstrzygnięcie jest ostateczne i nie słuŜy na nie skarga do sądu administracyjnego. 
 
 

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

 
 
 
Do wiadomości: 
Pani/Pan ………… , dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w/we ………………… 


