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                 miejscowość, data   
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                              (imię i nazwisko)                        
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.......................................................  
                          (adres zamieszkania)   

            
WNIOSEK  

O PRZYJĘCIE NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I WPIS DO EWIDENCJI 
EGZAMINATORÓW OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ WE WROCŁAWIU  

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów i wpis do ewidencji 
egzaminatorów z zakresu egzaminu zawodowego:  

            
symbol cyfrowy zawodu             

  
                                                        

                                                                    nazwa zawodu  

Na każdy zakres szkolenia (zawód) należy złożyć oddzielny wniosek i komplet dokumentów.  
Do wniosku dołąc  zam:  

1. formularz dla kandydata na egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej,  

2. dokumenty (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje kandydata, np. do 
zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole:  
− kserokopię dyplomu ukończenia szkoły/uczelni lub odpis dyplomu,  

− kserokopię dokumentu o kwalifikacjach pedagogicznych – jeżeli ukończony kierunek studiów nie nadawał 
kwalifikacji pedagogicznych,  
− w przypadku osób, które np. ukończyły studia o kierunku (specjalności) zbliżonym do nauczanego przedmiotu 
(rodzaju prowadzonych zajęć) – potwierdzenie wystawione przez dyrektora szkoły/placówki lub centrum o uznaniu 
przygotowania zawodowego za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego,  

3. dokument potwierdzający, że dana osoba jest przedstawicielem pracodawcy, lub organizacji pracodawców, albo 
stowarzyszenia lub samorządu zawodowego oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje tej osoby, odpowiednio 
np. dla instruktora praktycznej nauki zawodu lub potwierdzenie wystawione przez dyrektora szkoły/placówki lub 
centrum o uznaniu przygotowania zawodowego za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia 
zawodowego oraz potwierdzające wymagany staż pracy.  

 

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

Administratorem danych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław. 
Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: iod@oke.wroc.pl. 
Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania wniosku.  
Masz prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do złożenia skargi do organu 
nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne w biurze podawczym oraz na www.oke.wroc.pl. Zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu 
moich danych osobowych 
              
 
       ............................................................................................ 
         (miejscowość, data, czytelny podpis)  

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, w tym posiadać 
datę, pieczęć imienną osoby potwierdzającej oraz pieczęć zakładu.  
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