
Załącznik 8a Powołanie zespołu egzaminacyjnego, w tym zespołów nadzorujących i zespołów przedmiotowych 

 

Załącznik 8a jest zamieszczony na kolejnych stronach. 

 

Przy powołaniu zespołów przedmiotowych i zespołów nadzorujących jednocześnie z powołaniem 

zespołu egzaminacyjnego – wystarczy jednokrotne wypełnienie załącznika 8a. 

 

Można również powołać zespół egzaminacyjny i zespoły przedmiotowe (do 4 marca 2020 r.),  

a następnie uzupełnić formularz w zakresie powołania zespołów nadzorujących (do 6 kwietnia 2020 r.). 

 

Po wypełnieniu formularza należy usunąć podany na 2. stronie przykład. 

 

 

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty 

oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie 

internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

 

 



………………………………………… ………………… 
miejscowość data 

 

…………………………………………………… 
       –      

pieczęć szkoły  identyfikator szkoły 

 
POWOŁANIE I PRZESZKOLENIE CZŁONKÓW ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO, W TYM ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH I ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH 

 

Na podstawie art. 44zzs ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481) oraz § 40 ust. 1 i § 41 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania  egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 

maturalnego (Dz.U. z 2016 r.  poz. 2223, ze zm.): 

1. powołuję w celu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 członków zespołu egzaminacyjnego 

2. powołuję zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz wyznaczam przewodniczących tych 

zespołów 

3. powołuję zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach oraz wyznaczam przewodniczących tych zespołów. 

 

Lp. 

Nazwisko i imię 
nauczyciela / 

osoby, o której 

mowa w § 54 ust. 
3a rozporządzenia 

Szkoła macierzysta / 
miejsce zatrudnienia 

Nauczany 
przedmiot 

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE ZESPOŁY NADZORUJĄCE 

Podpis członka zespołu 
Symbol zespołu 

przedmiotowego 

Nr w ewidencji 

egzaminatorów 

Funkcja 

w zespole 

przedmiotowym 
P / C 

Przedmiot(y) 

egzaminacyjny(e) 
Nr sali 

Funkcja 

w zespole 
nadzorującym 

P / 

C 

Funkcja 

specjalna 

Potwierdzenie 

powołania 

Potwierdzenie 

przeszkolenia  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12a 12b 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania tabeli (kolumny 3.–12.) 
3. Należy wpisać miejsce zatrudnienia lub status zawodowy (w zw. z § 54 ust. 3a rozporządzenia). 

  

4. W przypadku osób, o których mowa w § 54 ust. 3a rozporządzenia, należy podać przedmiot, w zakresie którego osoba posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela. 
  

5. Symbol nadaje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Mogą to być np. kolejne liczby lub skrót nazwy języka i numer kolejnego zespołu, np. Ang1, FRA3. 
  

6. Przewodniczący zespołu przedmiotowego musi być egzaminatorem danego przedmiotu. 
  

7./10. P – przewodniczący; C – członek 
  

8. Należy wpisać jeden lub więcej przedmiotów, zgodnie z przydziałem obowiązków przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. 
  

11. Należy wpisać: 54.7 – jeżeli jest to nauczyciel wspomagający / specjalista zgodnie z § 54 ust. 7 rozporządzenia (por. pkt 3.12.7. Informacji) lub 54.9 – jeżeli jest to nauczyciel wspomagający zgodnie z § 54 ust. 
9 rozporządzenia (por. pkt 3.12.9. Informacji). 

  

12. Składając podpis, członek zespołu egzaminacyjnego oświadcza, że: 

1. (12a) zna przepisy  

a. art. 9e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481) – o obowiązku nieujawniania osobom nieuprawnionym materiałów egzaminacyjnych 
b. art. 100 § § 2 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.) – o obowiązkach pracowników 

c. art. 266 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2018  r. poz. 1600, 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 2018 r. poz. 967, ze zm.) – o obowiązkach nauczycieli 

2. (12b) odbył szkolenie – przeprowadzone przez dyrektora macierzystej szkoły lub osobę przez niego upoważnioną – w zakresie organizacji egzaminu maturalnego (podpis składany po odbyciu szkolenia, 

nie później niż 30 kwietnia 2020 r.). 
 

PRZYKŁAD: 
 

Lp. 
Nazwisko i imię 

nauczyciela 
Szkoła macierzysta 

Nauczany 

przedmiot 

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE ZESPOŁY NADZORUJĄCE 

Podpis członka zespołu 
Symbol zespołu 

przedmiotowego 

Nr w ewidencji 

egzaminatorów 

Funkcja  

w zespole 

przedmiotowym 

P / C 

Przedmiot(y) 

egzaminacyjny(e) 
Nr sali 

Funkcja 

w zespole 

nadzorującym 

P / 

C 

Funkcja 

specjalna 

Potwierdzenie 

powołania 

Potwierdzenie 

przeszkolenia  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12a 12b 

1. Nowak Anna 
LO im. T. 

Kościuszki, Ładne 

Miasto 

język 
francuski 

FRA_1 
FRA_2 

00000001 
00000001 

P 
C 

chemia 
biologia 

13 
25 

C 
P 

  
 

2. Kowal Piotr 
LO im. M. 
Konopnickiej, Ładne 

Miasto 

język 

francuski 

FRA_1 

FRA_2 

00000002 

00000002 

C 

P 
geografia 23 C   

 

 

Uwagi dotyczące zmian (uzupełnień) dokonanych w składzie zespołu egzaminacyjnego w szczególnych przypadkach losowych (§ 41 ust. 4 oraz § 54 ust. 3a rozporządzenia; 

pkt 3.11.2., 3.12.2. i 3.12.4. Informacji): 
 

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

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

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

…………………… r. …………………………………………………… 
data podpis PZE 

 


