
 

Harmonogram szkoleń dyrektorów szkół 

przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

w sesji zima 2020 r. 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy 

 

Wydział Egzaminów Zawodowych OKE w Warszawie zaprasza: 

 dyrektorów szkół (i ich zastępców) przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie w sesji zima 2020 roku, 

 przewodniczących zespołów nadzorujących część pisemną przeprowadzaną z wykorzystaniem 

elektronicznego systemu, 

 operatorów Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego, 

 przedstawicieli organów prowadzących i nadzorujących prace szkół/placówek 

na szkolenia dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie w sesji zima 2020 r. 

 

Dzień Godz. Powiat/dzielnica/delegatura KO Miejsce szkolenia 

11.12.2019 r. 

środa 

11.00 – 

13.00 

Dyrektorzy szkół z delegatury KO  

w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku,  

Wyższa Szkoła Menedżerska 

w Warszawie 

ul. Kawęczyńska 36 

(aula - parter) 

12.12.2019 r. 

czwartek 

11.00 – 

13.00 

Dyrektorzy szkół z delegatury KO  

w Radomiu, Siedlcach 

Wyższa Szkoła Menedżerska 

w Warszawie 

ul. Kawęczyńska 36 

(aula - parter) 

13.12.2019 r. 

piątek 

11.00 – 

12.30 

Operatorzy Wirtualnego Serwera 

Egzaminacyjnego 

Przewodniczący zespołów 

nadzorujących część pisemną 

przeprowadzaną z wykorzystaniem 

elektronicznego systemu 

Wyższa Szkoła Menedżerska 

w Warszawie 

ul. Kawęczyńska 36 

(aula - parter) 

13.12.2019 r. 

piątek 

12.30 – 

14.30 

Dyrektorzy szkół 

ze wszystkich dzielnic Warszawy 

oraz powiatów: 

grodziskiego, legionowskiego, 

mińskiego, nowodworskiego, 

otwockiego, piaseczyńskiego, 

pruszkowskiego, sochaczewskiego,  

warszawskiego zachodniego, 

wołomińskiego, żyrardowskiego 

Wyższa Szkoła Menedżerska 

w Warszawie 

ul. Kawęczyńska 36 

(aula - parter) 

 

Podczas spotkań dyrektorom szkół/placówek/podmiotom przeprowadzającym egzamin w sesji zima 2020 

przekazywane będą naklejki z numerami PESEL oraz upoważnienia do przeprowadzenia egzaminu 

w części pisemnej elektronicznej i praktycznej z kwalifikacji jedno i dwu-literowych. 

Prosimy Dyrektorów szkół o przybycie z wypełnionym Oświadczeniem w sprawie zabezpieczenia 

dokumentów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych 

(Załącznik 18. Informacja…) oraz pieczątkami imiennymi. 

W przypadku odbioru materiałów przez inną osobę, osoba ta powinna przedstawić: 

 upoważnienie do odbioru materiałów wystawione przez Dyrektora, 



 Oświadczenie w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym 

ujawnieniem i ochrony danych osobowych wypełnione przez Dyrektora, 

 Oświadczeniem w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed 

nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych wypełnione przez daną osobę. 


