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Unieważnienia
egzaminu
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egzaminacyjnego w
sytuacji:
stwierdzenia niesamodzielności
rozwiązywania zadań podczas
egzaminu;
wniesienia i/lub korzystania z
urządzeń telekomunikacyjnych albo
materiałów lub pomocy
niewymienionych w komunikacie
dyrektora CKE;
zakłócenia przez absolwenta
przebiegu egzaminu.

• Dyrektor OKE lub dyrektor CKE w
sytuacji:

zgłoszenia przez zdającego zastrzeżeń
związanych z naruszeniem przepisów
przeprowadzania egzaminu (dotyczy to
najczęściej egzaminu ustnego);
obiektywnych okoliczności prowadzących
do naruszenia przepisów przeprowadzania
egzaminów (zaginięcie przesyłki z
materiałami, ujawnienie zadań, nagłe
zakłócenie egzaminu itp.);
 stwierdzenia przez egzaminatora
niesamodzielnego rozwiązania zadania
(fragmenty przepisane z internetu,
identyczne rozwiązania w pracach z tej
samej koperty itp.).
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• Przewodniczący zespołu

27.05.2020

Kto i dlaczego może unieważnić egzamin?
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Sposób postępowania:
przewodniczący zespołu przedmiotowego lub nadzorującego prosi do sali
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego po zapoznaniu się z okolicznościami
podejmuje decyzję o przerwaniu i unieważnieniu i poleca zdającemu
opuszczenie sali egzaminacyjnej (w przypadku egzaminu pisemnego odbiera
arkusz egzaminacyjny);
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wypełnia formularz (zał. 18), a
przewodniczący zespołu przedmiotowego/nadzorującego odnotowuje
informację w odpowiednim protokole (zał.: 9a/ 10a/11a lub zał. 15 i zał.
16_1905);
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego uwzględnia informację o przerwaniu
i unieważnieniu egzaminu w części ustnej odpowiednio w zał.: 12a, 12b, 12c, a
części pisemnej w zał. 17_1905;
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego dołącza zał. 18 do protokołu
zbiorczego egzaminu ustnego/pisemnego, a w przypadku egzaminu pisemnego
również arkusz egzaminacyjny zdającego (wszystko w pudełku z
DOKUMENTACJĄ danego egzaminu).
Uwaga: kopie ww. odpowiednich załączników pozostają w szkole.
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Unieważnienie egzaminu przez przewodniczącego
zespołu egzaminacyjnego
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Unieważnienie egzaminu maturalnego w przypadku zgłoszenia
przez absolwenta uzasadnionych zastrzeżeń dotyczących
naruszenia przepisów egzaminacyjnych
Zdający uznaje, że naruszono przepisy dot. przeprowadzania egzaminu

2 dni robocze
Zdający wnosi zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora OKE (zał. 22a)
7 5 dni od otrzymania zastrzeżeń
Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia i informuje zdającego o wyniku (zał. 22b_1905)
Nie unieważnia egzaminu

Unieważnia egzamin (zał. 23a)

3 2 dni robocze od rozstrzygnięcia
Zdający może wnieść do dyrektora CKE
zastrzeżenia (zał. 22c_1905)
Dyrektor CKE podejmuje ostateczne
rozstrzygnięcie (nie można go zaskarżyć do SA)
Nie unieważnia
egzaminu

Unieważnia
egzamin (zał. 23b)
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7 5 dni od wniesienia zastrzeżeń
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Unieważnienia egzaminu maturalnego ze względu na
niesamodzielność rozwiązywania zadań
Egzaminator stwierdza niesamodzielność. OKE analizuje zgłoszenie. Dyrektor OKE nie
podziela stanowiska egzaminatora.

Egzaminator stwierdza niesamodzielność. OKE analizuje zgłoszenie. Dyrektor OKE
podziela stanowisko egzaminatora.

Dyrektor OKE – za pośrednictwem dyrektora szkoły – przekazuje zdającemu pisemną
informację o zamiarze unieważnienia egzaminu (zał. 21a)

Dyrektor OKE umożliwia w ciągu 7 5 dni od otrzymania wniosku zapoznanie się z
dokumentacją i złożenie wyjaśnień (zał. 21b_1905).
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W terminie 2 dni roboczych od otrzymania informacji o unieważnieniu zdający składa
wniosek do dyrektora OKE o wgląd do dokumentacji egzaminacyjnej (zał. 21b_1905).
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Dyrektor OKE rozstrzyga o unieważnieniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części
pisemnej w terminie 14 10 dni od dnia:
a. otrzymania wniosku o wgląd do dokumentacji albo
b. upływu terminu do złożenia takiego wniosku
I przekazuje absolwentowi za pośrednictwem dyrektora szkoły informację o unieważnieniu wraz
z uzasadnieniem (zał. 21c_1905)

Zdający w ciągu 3 2 dni roboczych od otrzymania informacji o unieważnieniu może złożyć do
dyrektora CKE za pośrednictwem dyrektora OKE zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE
(zał. 21d).

Dyrektor CKE w ciągu 7 5 dni od otrzymania zastrzeżeń i dokumentacji egzaminacyjnej
podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie – jest to decyzja nie do zaskarżenia.
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Dyrektor OKE może wówczas odstąpić od unieważnienia lub nie później niż następnego dnia od
otrzymania zastrzeżeń przekazać dokumentację do dyrektora CKE.
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OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA
w WARSZAWIE
00-844 WARSZAWA, Pl. Europejski 3
tel. 22 457 03 35
fax. 22 457 03 45
http://www.oke.waw.pl

e-mail info@oke.waw.pl

