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Na podstawie art. 9c ust. 8 ustawy z dnia 7 wrzeÊ-
nia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Ustala si´ ramowe programy szkolenia kandy-
datów na egzaminatorów w zakresie:

1) sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej, stanowiàcy za∏àcz-
nik nr 1 do rozporzàdzenia;

2) egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku na-
uki w gimnazjum:

a) w cz´Êci obejmujàcej przedmioty humanistycz-
ne, stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do rozporzàdze-
nia,

b) w cz´Êci obejmujàcej przedmioty matematycz-
no-przyrodnicze, stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do
rozporzàdzenia,

c) w cz´Êci obejmujàcej j´zyk obcy nowo˝ytny,
stanowiàcy za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia;

3) egzaminu maturalnego z przedmiotów: matema-
tyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geo-
grafia oraz informatyka, stanowiàcy za∏àcznik nr 5
do rozporzàdzenia;

4) egzaminu maturalnego z przedmiotów: historia,
historia sztuki, historia muzyki, wiedza o spo∏e-
czeƒstwie, wiedza o taƒcu, j´zyk ∏aciƒski i kultura
antyczna oraz filozofia, stanowiàcy za∏àcznik nr 6
do rozporzàdzenia;

5) egzaminu maturalnego z przedmiotów: j´zyk pol-
ski, j´zyk mniejszoÊci narodowej lub etnicznej oraz
j´zyk regionalny — j´zyk kaszubski, stanowiàcy
za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia;

6) egzaminu maturalnego z przedmiotu — j´zyk ob-
cy nowo˝ytny, stanowiàcy za∏àcznik nr 8 do rozpo-
rzàdzenia;

7) egzaminu potwierdzajàcego kwalifikacje zawodo-
we w zawodach, w których kszta∏cenie odbywa si´
w zasadniczych szko∏ach zawodowych i w szko-
∏ach policealnych kszta∏càcych w tych samych za-
wodach, w których kszta∏cà zasadnicze szko∏y za-
wodowe, stanowiàcy za∏àcznik nr 9 do rozporzà-
dzenia;

8) egzaminu potwierdzajàcego kwalifikacje zawodo-
we w zawodach, w których kszta∏cenie odbywa
si´ w technikach, w technikach uzupe∏niajàcych
oraz w szko∏ach policealnych kszta∏càcych w za-
wodach innych ni˝ zawody, w których kszta∏cà za-
równo zasadnicze szko∏y zawodowe, jak i szko∏y
policealne, stanowiàcy za∏àcznik nr 10 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 2. 1. Osoba ubiegajàca si´ o wpis do ewidencji
egzaminatorów sk∏ada wniosek o wpis do ewidencji
egzaminatorów, zwany dalej „wnioskiem”, zawierajà-
cy nast´pujàce dane:

1) imi´ (imiona) i nazwisko;

2) dat´ i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL, je˝eli zosta∏ nadany;

4) adres zamieszkania;

5) adres do korespondencji;

6) numer telefonu;

7) adres poczty elektronicznej;

8) nazw´ i adres miejsca pracy;

9) nauczany przedmiot (przedmioty) — w przypad-
ku sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim
roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gim-
nazjum;

10) zakres, w którym ubiega si´ o wpis do ewidencji
egzaminatorów.

2. Do wniosku do∏àcza si´:

1) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em kopie
dokumentów potwierdzajàcych posiadanie kwali-
fikacji, o których mowa w art. 9c ust. 3 pkt 1 usta-
wy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty,
zwanej dalej „ustawà”;

2) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em kopie
dokumentów potwierdzajàcych posiadanie sta˝u
pracy, o którym mowa w art. 9c ust. 3 pkt 2 usta-
wy;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 21 kwietnia 2009 r.

w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreÊlania egzaminatorów z ewidencji

———————
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia∏em administra-

cji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216,
poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273,
Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458.
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3) oÊwiadczenie o spe∏nieniu warunków, o których
mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2—4 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póên. zm.3)).

3. Osoba b´dàca przedstawicielem pracodawcy
lub organizacji pracodawców albo stowarzyszenia lub
samorzàdu zawodowego ubiegajàca si´ o wpis do
ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadza-
nia egzaminu potwierdzajàcego kwalifikacje zawodo-
we do wniosku do∏àcza:

1) dokument potwierdzajàcy spe∏nienie warunku,
o którym mowa w art. 9c ust. 4 pkt 1 ustawy;

2) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em kopie
dokumentów potwierdzajàcych posiadanie kwali-
fikacji i sta˝u pracy, o których mowa w art. 9c
ust. 4 pkt 2 ustawy;

3) oÊwiadczenie o spe∏nieniu warunków, o których
mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2—4 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.

4. Do wniosku do∏àcza si´ tak˝e zgod´ na przetwa-
rzanie danych osobowych zgodnie z ustawà z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póên. zm.4)).

5. Wniosek sk∏ada si´ do w∏aÊciwej ze wzgl´du na
miejsce zamieszkania okr´gowej komisji egzamina-
cyjnej, zwanej dalej „komisjà okr´gowà”.

§ 3. 1. Wpis do ewidencji egzaminatorów nast´pu-
je po stwierdzeniu spe∏nienia wymagaƒ i warunków,
o których mowa w art. 9c ust. 3 lub 4 ustawy, oraz
ukoƒczeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia dla
kandydatów na egzaminatorów zakoƒczonego egza-
minem, o którym mowa w art. 9c ust. 3 pkt 4 ustawy.

2. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku
egzaminu, o którym mowa w art. 9c ust. 3 pkt 4 usta-
wy, kandydat na egzaminatora mo˝e przystàpiç do
egzaminu ponownie tylko jeden raz.

§ 4. Osoba, która jest wpisana do ewidencji egza-
minatorów w okreÊlonym zakresie i ubiega si´ o wpis
do ewidencji egzaminatorów w innym zakresie, odby-
wajàc szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów,
po uzgodnieniu z dyrektorem komisji okr´gowej, mo-
˝e nie uczestniczyç w zaj´ciach z zakresu tych bloków
tematycznych, które zrealizowa∏a w ramach ukoƒczo-
nego wczeÊniej szkolenia.

§ 5. 1. Wpis w ewidencji egzaminatorów obejmu-
je:

1) imi´ (imiona) i nazwisko egzaminatora;

2) dat´ i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL, je˝eli zosta∏ nadany;

4) adres zamieszkania;

5) adres do korespondencji;

6) numer telefonu;

7) adres poczty elektronicznej;

8) nauczany przedmiot (przedmioty) — w przypadku
sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej i egzaminu przepro-
wadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum;

9) zakres, w którym jest egzaminatorem;

10) dat´ wpisu do ewidencji egzaminatorów;

11) nadany przez komisj´ okr´gowà:

a) w przypadku egzaminatorów w zakresie spraw-
dzianu przeprowadzanego w ostatnim roku na-
uki w szkole podstawowej, egzaminu przepro-
wadzanego w ostatnim roku nauki w gimna-
zjum i egzaminu maturalnego — indywidualny
dziewi´ciocyfrowy numer ewidencyjny egzami-
natora, zawierajàcy kolejno:

— jednocyfrowy kod komisji okr´gowej,

— trzycyfrowy kod odpowiednio sprawdzianu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej, egzaminu przepro-
wadzanego w ostatnim roku nauki w gimna-
zjum albo egzaminu maturalnego,
z uwzgl´dnieniem uprawnienia do sprawdza-
nia i oceniania prac odpowiednio uczniów
(s∏uchaczy) nies∏yszàcych i s∏abos∏yszàcych,
niewidomych i s∏abowidzàcych lub upoÊle-
dzonych umys∏owo w stopniu lekkim — je˝e-
li egzaminator takie uprawnienie posiada,

— pi´ç cyfr wynikajàcych z kolejnoÊci wpisu do
ewidencji egzaminatorów,

b) w przypadku egzaminatorów w zakresie egza-
minu potwierdzajàcego kwalifikacje zawodowe:
— indywidualny siedmioznakowy numer ewi-

dencyjny egzaminatora, zawierajàcy kolejno
jednocyfrowy kod komisji okr´gowej, znak
„—” i pi´ç cyfr wynikajàcych z kolejnoÊci
wpisu do ewidencji egzaminatorów,

— oÊmioznakowy kod uprawnienia, zawierajà-
cy kolejno pi´ç cyfr symbolu cyfrowego za-
wodu, znak „/” i dwie ostatnie cyfry roku uzy-
skania uprawnienia wraz z informacjà o po-
siadaniu uprawnienia do sprawdzania i oce-
niania prac odpowiednio zdajàcych nies∏y-
szàcych i s∏abos∏yszàcych, niewidomych
i s∏abowidzàcych lub upoÊledzonych umy-
s∏owo w stopniu lekkim — je˝eli egzaminator
takie uprawnienie posiada.

2. W przypadku zmiany danych, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 4—7, egzaminator niezw∏ocznie zawia-
damia o tym w∏aÊciwà ze wzgl´du na jego miejsce za-
mieszkania komisj´ okr´gowà.

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56,
poz. 458 i Nr 67, poz. 572.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238.
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§ 6. 1. Egzaminator wpisany do ewidencji egzami-
natorów w zakresie sprawdzianu przeprowadzanego
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egza-
minu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum lub egzaminu maturalnego mo˝e
sprawdzaç i oceniaç prace egzaminacyjne z przedmio-
tów obj´tych egzaminem eksternistycznym odpo-
wiednio z zakresu szko∏y podstawowej dla doros∏ych,
gimnazjum dla doros∏ych lub liceum ogólnokszta∏cà-
cego dla doros∏ych.

2. Egzaminator wpisany do ewidencji egzaminato-
rów w zakresie egzaminu maturalnego z j´zyka obce-
go nowo˝ytnego mo˝e sprawdzaç i oceniaç prace eg-
zaminacyjne z danego j´zyka obcego nowo˝ytnego
obj´tego egzaminem potwierdzajàcym kwalifikacje
zawodowe.

§ 7. Ewidencja egzaminatorów jest prowadzona
w formie elektronicznej bazy danych.

§ 8. SkreÊlenie egzaminatora z ewidencji egzami-
natorów nast´puje na wniosek egzaminatora z∏o˝ony
do dyrektora w∏aÊciwej komisji okr´gowej albo z urz´-
du w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 5
pkt 2—4 ustawy.

§ 9. 1. W przypadku zmiany adresu zamieszkania
egzaminatora powodujàcej zmian´ w∏aÊciwoÊci komi-
sji okr´gowej, egzaminator sk∏ada:

1) do komisji okr´gowej w∏aÊciwej ze wzgl´du na do-
tychczasowe miejsce zamieszkania — wniosek
o skreÊlenie z ewidencji egzaminatorów;

2) do komisji okr´gowej w∏aÊciwej ze wzgl´du na
obecne miejsce zamieszkania — wniosek o wpis
do ewidencji egzaminatorów.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawie-
ra dane, o których mowa w § 2 ust. 1. Do wniosku do-
∏àcza si´ oÊwiadczenie o spe∏nieniu warunków, o któ-
rych mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2—4 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, a w przypad-
ku osoby b´dàcej przedstawicielem pracodawcy lub
organizacji pracodawców albo stowarzyszenia lub
samorzàdu zawodowego — tak˝e dokument potwier-
dzajàcy spe∏nienie warunku, o którym mowa
w art. 9c ust. 4 pkt 1 ustawy.

3. Komisja okr´gowa w∏aÊciwa ze wzgl´du na
obecne miejsce zamieszkania egzaminatora zwraca
si´ do komisji okr´gowej w∏aÊciwej ze wzgl´du na do-
tychczasowe miejsce zamieszkania egzaminatora
z wnioskiem o przekazanie dokumentów dotyczàcych
egzaminatora, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2
albo ust. 3 pkt 2, oraz informacji potwierdzajàcej
ukoƒczenie z wynikiem pozytywnym szkolenia dla
kandydatów na egzaminatorów. Komisja okr´gowa
w∏aÊciwa ze wzgl´du na dotychczasowe miejsce za-
mieszkania egzaminatora przekazuje dokumentacj´,
której dotyczy wniosek, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku.

§ 10. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie
ramowego programu szkolenia kandydatów na egza-
minatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzami-
natorów oraz trybu wpisywania i skreÊlania egzami-
natorów z ewidencji (Dz. U. Nr 47, poz. 452 oraz
z 2006 r. Nr 52, poz. 382).

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Edukacji Narodowej: K. Hall
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Edukacji
Narodowej  z dnia 21 kwietnia 2009 r. (poz. 600)

Za∏àcznik nr 1

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE SPRAWDZIANU
PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ1)

———————
1) W przypadku szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie sprawdzianu przeprowadzanego dla uczniów (s∏ucha-

czy) nies∏yszàcych i s∏abos∏yszàcych, niewidomych i s∏abowidzàcych oraz uczniów (s∏uchaczy) upoÊledzonych umys∏owo
w stopniu lekkim nale˝y uwzgl´dniç specyfik´ danej niepe∏nosprawnoÊci.

2) Wyk∏ady mogà byç prowadzone w trybie kszta∏cenia na odleg∏oÊç.
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Za∏àcznik nr 2

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU
PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM W CZ¢ÂCI OBEJMUJÑCEJ

PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE1)

———————
1) W przypadku szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu przeprowadzanego dla uczniów (s∏uchaczy)

nies∏yszàcych i s∏abos∏yszàcych, niewidomych i s∏abowidzàcych oraz uczniów (s∏uchaczy) upoÊledzonych umys∏owo
w stopniu lekkim nale˝y uwzgl´dniç specyfik´ danej niepe∏nosprawnoÊci.

2) Wyk∏ady mogà byç prowadzone w trybie kszta∏cenia na odleg∏oÊç.
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Za∏àcznik nr 3

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU
PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM W CZ¢ÂCI OBEJMUJÑCEJ

PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE1)

———————
1) W przypadku szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu przeprowadzanego dla uczniów (s∏uchaczy)

nies∏yszàcych i s∏abos∏yszàcych, niewidomych i s∏abowidzàcych oraz uczniów (s∏uchaczy) upoÊledzonych umys∏owo
w stopniu lekkim nale˝y uwzgl´dniç specyfik´ danej niepe∏nosprawnoÊci.

2) Wyk∏ady mogà byç prowadzone w trybie kszta∏cenia na odleg∏oÊç.
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Za∏àcznik nr 4

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU
PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM W CZ¢ÂCI OBEJMUJÑCEJ J¢ZYK

OBCY NOWO˚YTNY1)

———————
1) W przypadku szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu przeprowadzanego dla uczniów (s∏uchaczy)

nies∏yszàcych i s∏abos∏yszàcych, niewidomych i s∏abowidzàcych oraz zdajàcych upoÊledzonych umys∏owo w stopniu lek-
kim nale˝y uwzgl´dniç specyfik´ danej niepe∏nosprawnoÊci.

2) Wyk∏ady mogà byç prowadzone w trybie kszta∏cenia na odleg∏oÊç.
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Za∏àcznik nr 5

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU
MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW: MATEMATYKA, BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA I ASTRONOMIA,

GEOGRAFIA ORAZ INFORMATYKA1)

———————
1) W przypadku szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego dla zdajà-

cych nies∏yszàcych i s∏abos∏yszàcych, niewidomych i s∏abowidzàcych nale˝y uwzgl´dniç specyfik´ danej niepe∏nospraw-
noÊci.

2) Wyk∏ady mogà byç prowadzone w trybie kszta∏cenia na odleg∏oÊç.
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Za∏àcznik nr 6

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU
MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW: HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, HISTORIA MUZYKI,

WIEDZA O SPO¸ECZE¡STWIE, WIEDZA O TA¡CU, J¢ZYK ¸ACI¡SKI I KULTURA ANTYCZNA
ORAZ FILOZOFIA1)

———————
1) W przypadku szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego dla zdajà-

cych nies∏yszàcych i s∏abos∏yszàcych, niewidomych i s∏abowidzàcych nale˝y uwzgl´dniç specyfik´ danej niepe∏nospraw-
noÊci.

2) Wyk∏ady mogà byç prowadzone w trybie kszta∏cenia na odleg∏oÊç.



Dziennik Ustaw Nr 70 — 5539 — Poz. 600

Za∏àcznik nr 7

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU
MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW: J¢ZYK POLSKI, J¢ZYK MNIEJSZOÂCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ

ORAZ J¢ZYK REGIONALNY — J¢ZYK KASZUBSKI1)

———————
1) W przypadku szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego dla zdajà-

cych nies∏yszàcych i s∏abos∏yszàcych, niewidomych i s∏abowidzàcych nale˝y uwzgl´dniç specyfik´ danej niepe∏nospraw-
noÊci.

2) Wyk∏ady mogà byç prowadzone w trybie kszta∏cenia na odleg∏oÊç.



Dziennik Ustaw Nr 70 — 5540 — Poz. 600

Za∏àcznik nr 8

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW
W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTU — J¢ZYK OBCY NOWO˚YTNY1)

———————
1) W przypadku szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego dla zdajà-

cych nies∏yszàcych i s∏abos∏yszàcych, niewidomych i s∏abowidzàcych nale˝y uwzgl´dniç specyfik´ danej niepe∏nospraw-
noÊci.

2) Wyk∏ady mogà byç prowadzone w trybie kszta∏cenia na odleg∏oÊç.



Dziennik Ustaw Nr 70 — 5541 — Poz. 600

Za∏àcznik nr 9

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU
POTWIERDZAJÑCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODACH, W KTÓRYCH KSZTA¸CENIE ODBYWA

SI¢ W ZASADNICZYCH SZKO¸ACH ZAWODOWYCH I W SZKO¸ACH POLICEALNYCH KSZTA¸CÑCYCH
W TYCH SAMYCH ZAWODACH, W KTÓRYCH KSZTA¸CÑ ZASADNICZE SZKO¸Y ZAWODOWE1)

———————
1) W przypadku szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu przeprowadzanego dla zdajàcych nies∏yszà-

cych i s∏abos∏yszàcych, niewidomych i s∏abowidzàcych nale˝y uwzgl´dniç specyfik´ danej niepe∏nosprawnoÊci.
2) Wyk∏ady mogà byç prowadzone w trybie kszta∏cenia na odleg∏oÊç.
3) Zaj´cia w ramach cz´Êci I sà prowadzone w grupach liczàcych nie wi´cej ni˝ 24 osoby; w zaj´ciach mogà uczestniczyç

kandydaci na egzaminatorów w zakresie egzaminu dla ró˝nych zawodów.
4) Zaj´cia w ramach cz´Êci II sà prowadzone w grupach liczàcych nie wi´cej ni˝ 24 osoby; w zaj´ciach mogà uczestniczyç

wy∏àcznie kandydaci na egzaminatorów w zakresie egzaminu dla danego zawodu.
5) Nale˝y zorganizowaç pe∏nà obserwacj´ wykonania zadania praktycznego na stanowisku egzaminacyjnym w grupach li-

czàcych nie wi´cej ni˝ 12 osób.



Dziennik Ustaw Nr 70 — 5542 — Poz. 600

Za∏àcznik nr 10

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU
POTWIERDZAJÑCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODACH, W KTÓRYCH KSZTA¸CENIE ODBYWA

SI¢ W TECHNIKACH, TECHNIKACH UZUPE¸NIAJÑCYCH ORAZ SZKO¸ACH POLICEALNYCH KSZTA¸CÑCYCH
W ZAWODACH INNYCH NI˚ ZAWODY, W KTÓRYCH KSZTA¸CÑ ZARÓWNO ZASADNICZE SZKO¸Y

ZAWODOWE, JAK I SZKO¸Y POLICEALNE1)

———————
1) W przypadku szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu przeprowadzanego dla zdajàcych nies∏yszà-

cych i s∏abos∏yszàcych, niewidomych i s∏abowidzàcych nale˝y uwzgl´dniç specyfik´ danej niepe∏nosprawnoÊci.
2) Wyk∏ady mogà byç prowadzone w trybie kszta∏cenia na odleg∏oÊç.
3) Zaj´cia w ramach cz´Êci I sà prowadzone w grupach liczàcych nie wi´cej ni˝ 24 osoby; w zaj´ciach mogà uczestniczyç

kandydaci na egzaminatorów w zakresie egzaminu dla ró˝nych zawodów.
4) Zaj´cia w ramach cz´Êci II sà prowadzone w grupach liczàcych nie wi´cej ni˝ 24 osoby; w zaj´ciach mogà uczestniczyç

wy∏àcznie kandydaci na egzaminatorów w zakresie egzaminu dla danego zawodu.


