
Konkurs kandydatów na autorów/recenzentów/koordynatorów 

materiałów egzaminacyjnych do egzaminu zawodowego 

 

§ 1. Cel konkursu 

Pozyskanie kandydatów na autorów/recenzentów/koordynatorów materiałów 

egzaminacyjnych. 

§ 2. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie,  

00-840 Warszawa, Plac Europejski 3 

§ 3. Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia (osobno dla 

funkcji/zawodu) wyłącznie elektronicznie i przesłanie na adres kadry@oke.waw.pl 

(w temacie należy wpisać Konkurs) 

§ 4. Termin przesyłania dokumentacji 

1. Termin przesyłania zgłoszeń w I etapie upływa 30 stycznia 2017 r. w drugim 

etapie 30 czerwca 2017 r.) 

2. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani, otrzymają zawiadomienie drogą 

mailową. 

§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Kandydat spełniający kryteria oceny może zostać poproszony o przedstawienie 

dokumentów potwierdzających wskazane w zgłoszeniu doświadczenie zawodowe 

i wykształcenie. 

2. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zgłoszenie kandydata na autora/recenzenta/koordynatora materiałów egzaminacyjnych w 

zawodzie 

2. Lista zawodów 

  

mailto:kadry@oke.waw.pl


Załącznik 1 
 

Zgłoszenie kandydata na autora/recenzenta/koordynatora*
) 
 

materiałów egzaminacyjnych w zawodzie………..…………………………… 
wpisać deklarowany zawód z listy 

1. Imię (imiona): 

2. Nazwisko: 

3 Data i miejsce urodzenia: 

4 PESEL: 

5 
Adres zamieszkania: 

6 Adres poczty elektronicznej (e-mail):  

7. Telefon komórkowy: 

8. Aktualne miejsce pracy: 

9. Stanowisko: 

10. 
Wykształcenie (tytuł, nazwa uczelni, wydział, specjalność, rok ukończenia): 

 
 

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest spełnienie wymagań koniecznych:  

 (proszę zaznaczyć „X” jeżeli kryterium  jest  spełnione). 
 

 1. Wykształcenie  kierunkowe zgodne z zawodem, w którym opracowany/recenzowany będzie 

arkusz egzaminacyjny (nie dotyczy koordynatora) 
 

w zawodzie pokrewnym  

2. Umiejętność analizy wskaźników statystycznych programu komputerowego ITEMAN (nie 

dotyczy autorów /recenzentów zadań do etapu praktycznego 
 

obsługi pakietu biurowego MS Office (Word, Excel)  

3. Doświadczenie w zakresie: sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych (np. przewodniczący 

zespołu egzaminatorów, egzaminator); obserwacji i oceny rezultatów (egzaminator) 
 

 

Dodatkowe punkty kandydat może uzyskać spełniając kryteria: 

a.)  nauczyciel  w zawodzie, w którym opracowywany będzie arkusz  

w zawodzie pokrewnym  

b)  ukończone studia podyplomowe z pomiaru dydaktycznego lub kurs (minimum 40 godzin)  

c)  tworzenie materiałów egzaminacyjnych do części pisemnej i/lub praktycznej egzaminu 

     potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

 

d)  opracowanie informatorów o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie  

e)  koordynowanie pracy zespołu autorów opracowujących materiały egzaminacyjne  

f)  recenzowanie materiałów egzaminacyjnych do egzaminu zawodowego  

g)  udział w standaryzacji materiałów egzaminacyjnych  

h)  obsługa programu komputerowego właściwego dla wybranego zawodu z listy,   

     jeśli tak, to proszę wpisać nazwę programu ……………………………………….............………. 

 

i)  wpis do ewidencji egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  

 

*
) niepotrzebne skreślić 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

 
Data:                             …………………………….…………  

czytelny podpis 



 

Załącznik 2 

 

Lista zawodów 

L.p. Nazwa zawodu 
Symbol cyfrowy 

zawodu 

1.  stolarz 752205 

2.  technik technologii drewna 311922 

3.  sprzedawca 522301 

4.  technik księgarstwa 522306 

5.  technik handlowiec 522305 

6.  fryzjer 514101 

7.  technik usług fryzjerskich 514105 

8.  technik prac biurowych 411004 

9.  obuwnik 753602 

10.  technik obuwnik 311916 

11.  tapicer 753402 

12.  technik archiwista 441403 

13.  technik administracji 334306 

14.  technik transportu drogowego 311927 

15.  technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311407 

16.  technik energetyk 311307 

17.  zegarmistrz 731106 

18.  technik architektury krajobrazu 314202 

19.  złotnik-jubiler 731305 

20.  technik realizacji nagrań i nagłośnień 352122 

21.  technik realizacji dźwięku 352120 

22.  asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 343902 

23.  kucharz 512001 

24.  technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 

25.  opiekunka dziecięca 325905 

26.  asystent osoby niepełnosprawnej 341201 

27.  technik urządzeń dźwigowych 311940 

 


