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Załącznik 5a 

 

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

pieczęć szkoły/placówki/pracodawcy/podmiotu prowadzącego KKZ 

 

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

miejscowość, data 

 

 

 

 

 
POWOŁANIE CZŁONKÓW ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO, do przeprowadzenia części pisemnej 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH  przebieg 

części pisemnej egzaminu 

 
Na podstawie art. 44zzzi ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2156 ze zm.) oraz § 19 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

(Dz. U. z dnia 14 maja 2015 r., poz. 673):  

1. powołuję w celu przeprowadzenia części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  

w sesji …….. w roku …… członków zespołu egzaminacyjnego  

2. powołuję zespoły nadzorującego przebieg części pisemnej w poszczególnych salach oraz wyznaczam 

przewodniczących tych zespołów  

Lp. Imię i nazwisko Miejsce pracy 

Zajęcia 

edukacyjne / 

stanowisko pracy  

Nr 

sali 

Data   

i godzina 

egzaminu  

Oznaczenie 

kwalifikacji  

Funkcja  

w zespole 

nadzorującym 

Podpis 

członka 

zespołu 

       * ** 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

3. oświadczam, że nauczyciele wchodzący w skład zespołu nadzorującego nie prowadzą ze zdającymi zajęć 

edukacyjnych objętych egzaminem zawodowym. 

*  P – przewodniczący; C – członek.  
**  Składając podpis, członek zespołu egzaminacyjnego oświadcza, że:  

1. zna przepisy  

a. art. 9e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) – o obowiązku 
nieujawniania osobom nieuprawnionym materiałów egzaminacyjnych  

b. art. 100 § § 2 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, ze zm.) – o obowiązkach 

pracowników  
c. art. 266 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553, ze zm.) – o odpowiedzialności karnej za 

ujawnienie osobie nieuprawnionej lub wykorzystanie informacji, którą uzyskało się w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną 

pracą  

d. art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 191, ze zm.) – o obowiązkach 

nauczycieli  

e. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)  
2. odbył szkolenie – przeprowadzone przez dyrektora macierzystej szkoły lub osobę przez niego upoważnioną – w zakresie organizacji 

odpowiedniej części egzaminu zawodowego  

 

 

       -      

identyfikator szkoły/placówki/pracodawcy/podmiotu 

prowadzącego KKZ 
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Uwagi dotyczące zmian (uzupełnień) dokonanych w składzie zespołu egzaminacyjnego w szczególnych przypadkach losowych 

(§ 19 ust. 3 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie) 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego 

 

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

 


