
Informacja o szkoleniach dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty w 2018 roku 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu przygotowuje cykl szkoleń dla przyszłych 
egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z zakresu: 

- języka polskiego, 
- matematyki,  
- języka angielskiego, 
- języka niemieckiego.  

Trzydniowe szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów odbędą się na terenie obydwu województw 
(dolnośląskiego i opolskiego) w następujących terminach: 

- 16 listopada 2018 r. (piątek po południu), 17 i 18 listopada (sobota i niedziela, cały dzień) 
- 23 listopada 2018 r. (piątek po południu), 24 i 25 listopada (sobota i niedziela, cały dzień) 
- 30 listopada 2018 r. (piątek po południu), 1 i 2 grudnia (sobota i niedziela, cały dzień). 

Szczegółową lokalizację szkoleń ustalimy po zebraniu wniosków kandydatów. Będziemy się starali 
uwzględnić miejsce zamieszkania kandydata. 

Planowane szkolenia kierowane są wyłącznie do nauczycieli języka polskiego, matematyki, języka 
angielskiego i języka niemieckiego (z uprawnieniami do nauczania tego przedmiotu). Warunkiem 
przyjęcia na szkolenie jest złożenie kompletnej dokumentacji (https://oke.wroc.pl/wnioski-i-
formularze/) i spełnianie następujących wymogów formalnych: 

- posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole 
podstawowej, albo statusu nauczyciela akademickiego specjalizującego się w dziedzinie związanej 
z zajęciami edukacyjnymi wchodzącymi w zakres egzaminu, 

- posiadanie, uzyskanego w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej 
trzyletniego stażu pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach 
szkoły publicznej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej albo co najmniej trzyletniego 
stażu pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia 
nauczycieli, urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty lub innej jednostce 
sprawującej nadzór pedagogiczny, 

- spełnianie warunków określonych w art. 10, ust. 5, pkt 2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (tj. nauczyciel musi (1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, (2) korzystać 
z praw publicznych, (3) nie może przeciwko niemu toczyć się postępowanie karne lub 
o ubezwłasnowolnienie). 

Po analizie zgłoszeń i ustaleniu składu grup szkoleniowych roześlemy do osób zakwalifikowanych 
zaproszenia pocztą elektroniczną (wyłącznie!) na adresy mailowe podane w formularzu 
zgłoszeniowym. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w tym roku, o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje 
kolejność wpływania zgłoszeń. 

Jednocześnie przypominamy, że na mocy ustawy (art. 271 ust. 1 ustawy wprowadzającej ustawę Prawo 
oświatowe) egzaminatorzy egzaminu gimnazjalnego z dniem 1 stycznia 2018 roku stali się 
egzaminatorami egzaminu ósmoklasisty. Dla tych osób przewidujemy jedynie krótkie doszkolenia, 
o których będziemy sukcesywnie informować. 

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną do siedziby OKE: 
ul. Tadeusza Zielińskiego 57 
53-533 Wrocław 
 
 
kontakt telefoniczny: 71 785 18 59 
e-mail: szkolenia@oke.wroc.pl 
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