
OFERTA PRACY 
 

Komórka 
organizacyjna: 

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych 

Stanowisko: kierownik 

Wymiar etatu: 1/1 

Liczba etatów: 1 

Warunki 
zatrudnienia: 

umowa o pracę 

Główne zadania 
komórki:  

 gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych związanych  
z przeprowadzaniem egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie i egzaminów eksternistycznych, zwanych dalej łącznie „egzaminem”; 

 wykonywanie zadań wynikających z przepisów w sprawie świadectw, dyplomów 
państwowych i innych druków szkolnych, w tym drukowanie zaświadczeń, 
świadectw oraz dyplomów; 

 inicjowanie lub organizowanie badań i analiz dotyczących wyników egzaminów; 
 inicjowanie nowych rozwiązań informatycznych w zakresie przeprowadzania 

egzaminów oraz prowadzenie strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej 
jednostki; 

 prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem  
i przeprowadzaniem egzaminów; 

 współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz pozostałymi okręgowymi 
komisjami egzaminacyjnymi w sprawach związanych z przeprowadzaniem 
egzaminów; 

 współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi jednostki w zakresie 
powierzonych zadań. 

Główne 
obowiązki 
kierownika: 

 zapewnienie właściwej organizacji pracy komórki; 
 zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zadań komórki; 
 opracowywanie  zakresów  obowiązków,  uprawnień  i  odpowiedzialności  

pracowników komórki; 
 dokonywanie oceny pracy pracowników komórki; 
 nadzorowanie przestrzegania przez pracowników komórki dyscypliny i czasu  

pracy oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych i przepisów o ochronie  
danych osobowych; 

 kontrola wykonywania w komórce czynności kancelaryjnych; 
 wykonywanie zadań określonych przez dyrektora jednostki, w zakresie 

obowiązków i w ramach indywidualnych upoważnień. 

Wykształcenie: 
 wyższe magisterskie na kierunku informatyka lub studia podyplomowe w zakresie 

informatyki 

Wymagania: 

 nauczyciel mianowany lub dyplomowanym z przygotowaniem pedagogicznym 

(dopuszcza się możliwość zatrudnienia osoby niebędącej nauczycielem); 

 minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym lub związanym z 

kierowaniem pracą zespołu. 

Umiejętności 
dodatkowe: 

 dobra organizacja pracy własnej; 

 umiejętność efektywnej pracy w zespole i pod presją czasu; 

 znajomość IBM SPSS. 



Wymagane    
dokumenty  
i oświadczenia: 

 

 list motywacyjny; 

 kwestionariusz osobowy;  

 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 

 oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych; 

 oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych; 

 kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu; 

 kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego. 

Uwagi dotyczące 
procesu 
rekrutacji: 

Jednostka zastrzega możliwość przeprowadzenia testu oraz praktycznego 

sprawdzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych na w/w stanowisku.  

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 19.05.2017 r. 
pod adresem:  
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie 
Pl. Europejski 3 
00-844 Warszawa 
z dopiskiem „Oferta pracy PAWE” 

 
Dodatkowe informacje: (0-22) 457 03 35 

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. 
 


