
Konkurs na autorów / recenzentów zadań egzaminacyjnych  

z przedmiotów ogólnokształcących   

 

§ 1.Cel konkursu 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ogłasza konkurs na autorów 

/ recenzentów zadań egzaminacyjnych z następujących przedmiotów: 

 język polski 

 język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski 

 historia 

 wiedza o społeczeństwie 

 matematyka 

 biologia 

 geografia 

 chemia 

 fizyka 

 filozofia 

 historia sztuki 

 informatyka 

 

§ 2.Wymagania wobec kandydatów 

1. Wykształcenie wyższe (studia magisterskie, a w przypadku wiedzy o społeczeństwie 

studia podyplomowe) na kierunku zgodnym z przedmiotem egzaminu. 

2. Co najmniej sześcioletni staż  pracy  na stanowisku nauczyciela danego przedmiotu 

egzaminacyjnego  w szkole  i / lub na uczelni. 

3. Umiejętność obsługi programów komputerowych,  niezbędnych do konstrukcji zadań 

egzaminacyjnych  (w zależności od przedmiotu: Word, Excel, Corel, MathType). 

 

§ 3.Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs jest otwarty i jednoetapowy. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest: 

 spełnienie wymagań określonych w  § 2 

  przesłanie lub dostarczenie w terminie do 29 sierpnia 2015 roku 

- podpisanego CV, 

- wypełnionego i podpisanego kwestionariusza (załącznik 1), 



- kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających 

wykształcenie i formy doskonalenia zawodowego w zakresie: ewaluacji, 

egzaminowania, pomiaru dydaktycznego, konstrukcji zadań egzaminacyjnych, 

- podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

do potrzeb realizacji procesu rekrutacji (załącznik 2), 

na adres: 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie 

Pl. Europejski 3 

00-844 Warszawa 

z dopiskiem na kopercie: 

„Konkurs do egzaminu maturalnego” 

 

§ 4.  Rozstrzygnięcie konkursu 

1.Organizator konkursu zastrzega prawo wyboru kandydatów, którzy wykażą się 

najpełniejszym przygotowaniem do podanych działań. 

2. Dodatkowo będą oceniane: doświadczenie w zakresie oceniania prac egzaminacyjnych 

z danego przedmiotu; kursy lub studia podyplomowe z zakresu: ewaluacji, egzaminowania, 

pomiaru dydaktycznego, konstrukcji zadań egzaminacyjnych; doświadczenie w  

opracowywaniu / recenzowaniu materiałów egzaminacyjnych. 

 

3. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na autorów / recenzentów zadań 

egzaminacyjnych z danego przedmiotu, otrzymają zawiadomienie drogą mailową. 

4. Z autorami / recenzentami zadań egzaminacyjnych skontaktują się eksperci OKE 

w Warszawie w celu ustalenia zakresu i terminarza współpracy. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przeprowadzenia szkolenia dla wyłonionych 

kandydatów na autorów / recenzentów zadań egzaminacyjnych. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1. 

Kwestionariusz kandydata 

 na autora / recenzenta* zadań egzaminacyjnych do egzaminu maturalnego 

z ………………………… 

podać przedmiot 

 Dane kandydata 

Imię i nazwisko  

e-mail  

Telefon kontaktowy  

Nazwa ukończonej uczelni (wydział/kierunek)  

Tytuł naukowy  

Formy doskonalenia zawodowego w zakresie: 

ewaluacji, egzaminowania, pomiaru dydaktycznego, 

konstrukcji zadań egzaminacyjnych (podać nazwy 

studiów podyplomowych / kursów z podanego 

zakresu) 

 

Nazwa i adres aktualnego lub ostatniego miejsca pracy  

Liczba lat pracy dydaktycznej w szkole lub na uczelni  

Doświadczenie w konstrukcji / recenzji zadań 

egzaminacyjnych: podać liczbę zestawów zadań 

dotychczas opracowanych / zrecenzowanych na 

potrzeby OKE lub CKE 

 

Wpis do ewidencji egzaminatorów ( TAK lub NIE)  

Doświadczenie w egzaminowaniu: podać liczbę lat, 

w których kandydat brał udział w sprawdzaniu 

i ocenianiu arkuszy egzaminacyjnych z danego 

przedmiotu 

 

* niepotrzebne skreślić 

 ……………………………………… 

Czytelny podpis 

 

 

 



Załącznik 2. 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie 

moich danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 

sierpnia 1997 roku /Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ wyłącznie w celu 

przeprowadzenia Konkursu na autorów/recenzentów zadań egzaminacyjnych do egzaminu 

maturalnego. 

  ………………………………………… …………………………………………….. 

            Miejscowość i data      Czytelny podpis 

Informacja 

1) Administratorem danych osobowych przekazywanych przez uczestników konkursu jest Dyrektor 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Warszawie. 

2) Dane są przekazywane dobrowolnie z tym zastrzeżeniem, ze ich przekazanie warunkuje udział 

w konkursie. 

 

 

 

 

 

 


