
 
 
  

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 potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 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. 

Załącznik 21 

………………………………………… ………………… 

miejscowość data 

............................................................................................. 

imię i nazwisko zdającego 

           

numer PESEL 

……………………………………………………..……… 

…………………………………………………..………… 

adres i numer telefonu zdającego 

Dyrektor  

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

 

ODWOŁANIE OD WYNIKU WERYFIKACJI SUMY PUNKTÓW Z CZĘŚCI PISEMNEJ  

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE DO KOLEGIUM ARBITRAŻU 

EGZAMINACYJNEGO 

(ZA POŚREDNICTWEM DYREKTORA OKE) 

 
Na podstawie art. 44zzzt ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed 

1 września 2019 r. składam do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów 

z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dokonanej przez dyrektora Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w/we ……………………... .  

Odwołanie dotyczy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji   

 (oznaczenie 

i nazwa 

kwalifikacji) 

 

 

Nie zgadzam się z przyznaną liczbą punktów w zadaniu/zadaniach*: 

Nr zadania: ……… 

Uzasadnienie**: 

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………….…… 
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Nr zadania: ……… 

Uzasadnienie**: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Nr zadania: ……… 

Uzasadnienie**: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Nr zadania: ……… 

Uzasadnienie**: 

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Nr zadania: ……… 

Uzasadnienie**: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

…………………………………………………… 
podpis zdającego, a w przypadku zdającego 

niepełnoletniego – jego rodzica 

 

* Uzasadnienie dla każdego zadania należy wpisać w odrębnym polu. Liczbę pól można powielić, jeżeli zachodzi taka  

konieczność. 

** W uzasadnieniu należy wykazać, że rozwiązanie (1) jest merytorycznie poprawne i (2) spełnia warunki określone w poleceniu  

do danego zadania egzaminacyjnego.  

 


