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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

WNIOSEK
O PRZYJĘCIE NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW
OKRĘGOWYCH KOMISJI EGZAMINACYJNYCH

Proszę o przyjęcie mnie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów.
Deklaruję chęć uczestnictwa w szkoleniu w zakresie (właściwe proszę zaznaczyć)1:



egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego;



egzaminu ósmoklasisty z matematyki;



egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego ............................................;



egzaminu ósmoklasisty z ……...................................................................................;

(należy wpisać język: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski)
(należy wpisać przedmiot: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia)



egzaminu maturalnego z przedmiotu:………..............................................................

Do wniosku dołączam:
1. formularz dla kandydata na egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
2. urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, o których mowa
w art. 9c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty2,
3. urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy, o którym mowa
w art. 9c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
4. oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt. 2-4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. - Karta Nauczyciela,
Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na podmioty przetwarzające dane osobowe, wynikający z treści artykułu
13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.),
uprzejmie informujemy, że Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na egzaminatorów z terenu
objętego działaniem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie jest dostępna (http://oke.krakow.pl/rodo).
Prosimy o zapoznanie się z tą informacją.

................................................
czytelny podpis

1

Na każdy zakres szkolenia należy złożyć odrębny wniosek o przyjęcie na szkolenie, natomiast formularz i dokumenty potwierdzające
kwalifikacje należy złożyć tylko raz..
2 Wszystkie dołączone dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego
wyrażonym w wyroku z 10 lipca 2009 r., II CSK 71/09, LEX Nr 584201 zamieszczonym na naszej stronie internetowej.

