Kto może zostać egzaminatorem?
Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze
zm.) zwana dalej „ustawą”.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie
ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia
ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów
z ewidencji. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1305 oraz z 2016 r. poz. 1385 ze zm.).
Zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy do ewidencji egzaminatorów może być wpisana osoba, która:
1) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole,
z zakresu której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny,
egzamin maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, albo jest
nauczycielem akademickim specjalizującym się w dziedzinie, z którą są związane
zajęcia edukacyjne wchodzące w zakres egzaminu;
2) posiada, uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co
najmniej trzyletni staż pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole
wyższej albo co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji
pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu administracji
rządowej, kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny;
3) spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2-4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela;
(tzn.: ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, nie
toczy
się
przeciwko
niej
postępowanie
karne,
dyscyplinarne
lub
o ubezwłasnowolnienie, nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie)
4) ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów
organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, zakończone egzaminem ze
znajomości zasad przeprowadzania, w szczególności oceniania, egzaminu
gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie.
Zgodnie z art. 9c ust. 4 ustawy do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie może również być wpisana osoba, która
jest przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców albo stowarzyszenia
lub samorządu zawodowego oraz:
1) posiada kwalifikacje wymagane od instruktora praktycznej nauki zawodu i:
a) spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
– Karta Nauczyciela, tzn.:
 ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
 nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub
o ubezwłasnowolnienie,
 nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie;
b) ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów
organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, zakończone egzaminem ze
znajomości zasad przeprowadzania, w szczególności oceniania egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

albo
2) posiada przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za
odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, o którym
mowa w art. 7 ust. 1d i:
a) spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Karta Nauczyciela, tzn.:
 ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
 nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub
o ubezwłasnowolnienie,
 nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie;
b) ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów
organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, zakończone egzaminem
ze znajomości zasad przeprowadzania, w szczególności oceniania egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Jakie dokumenty złożyć?
1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów
w zakresie: egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie składa Wniosek o przyjęcie na
szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów, do którego dołącza:
a) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela
w szkole, z zakresu której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, egzamin
maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, o których (art. 9c ust.
3 pkt 1 ustawy);
b) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
posiadanie stażu pracy (art. 9c ust. 3 pkt 2 ustawy);
c) oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2-4 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
d) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662).
2. Osoba będąca przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców albo
stowarzyszenia lub samorządu zawodowego ubiegająca się o przyjęcie na szkolenie
kandydatów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje składa Wniosek
o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów, do którego dołącza:
a) dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji wymaganych od instruktora
praktycznej nauki zawodu (art. 9c ust. 4 pkt 1 ustawy);
b) oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2-4 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662)
albo
a) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za
odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego (art. 7
ust. 1d ustawy);
b) oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2-4 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662).

Osoba, która złożyła wniosek o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów wraz
z odpowiednimi dokumentami, otrzymuje informację zwrotną o zakwalifikowaniu na szkolenie
z danego zakresu lub informację o konieczności uzupełnienia dokumentów. W przypadku
niespełniania ww. wymagań – informację o odmowie zakwalifikowania.
Uwaga!
1. Wniosek składa się do komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania.
2. W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku kandydat na
egzaminatora/egzaminator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania
o tym fakcie OKE.

