
 
Plan działalności 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie 
na rok 2011 

 
 
 
CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2011 
 

Lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

Najważniejsze zadania służące 

realizacji celu 

Odniesienie do dokumentu 

o charakterze strategicznym 

Nazwa 

Planowana 

wartość 

do osiągnięcia 

na koniec 

2011 r. 

1. Stworzenie efektywnego  

systemu oceniania jakości 

edukacji.  

 

Liczba projektów aktów 

wykonawczych do ustawy o 

zmianie ustawy o systemie 

oświaty, opracowanych we 

współpracy z MEN 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnictwo w przygotowaniu 

rozstrzygnięć szczegółowych 

dotyczących funkcjonowania 

nowego systemu zapewniania 

jakości edukacji. 

- Krajowy Program Reform na 

lata 2008-2011 (Priorytet 

Aktywne Społeczeństwo, 

Działanie 1. „Rozwój edukacji 

w społeczeństwie i 

gospodarce opartej na 

wiedzy”),  

- Strategiczny Plan Rządzenia,  

- Plan Rozwoju i Konsolidacji 

Finansów 2010-2011 

(Priorytet 4.1.2. „Zwiększenie 

efektywności systemu 

oświaty” 
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2. Wdrożenie egzaminu 

gimnazjalnego w zmienionej 

formule w roku szkolnym 

2011/2012. 

 

Szkolenie kandydatów na 

egzaminatorów  

i egzaminatorów. 

45 

 

 

 

 

 

Zaplanowanie i przeprowadzenie 

szkoleń kandydatów na 

egzaminatorów  

i egzaminatorów do sprawdzania i 

oceniania prac w nowej formule. 

 

 

3. Przeprowadzenie sprawdzianu, 

egzaminu gimnazjalnego,  

egzaminu maturalnego i 

egzaminów eksternistycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba wydanych zaświadczeń 

o szczegółowych wynikach 

sprawdzianu oraz zaświadczeń 

o szczegółowych wynikach 

egzaminu gimnazjalnego w 

stosunku do liczby uczniów  

przystępujących odpowiednio 

do sprawdzianu i egzaminu 

gimnazjalnego 

 

Liczba szkół, które otrzymały 

informacje o wynikach 

egzaminu maturalnego w 

stosunku do liczby szkół, które 

przeprowadzały egzaminy. 

 

 

 

 

 

Liczba osób, którym ustalono 

wynik egzaminów 

eksternistycznych w stosunku  

do liczby osób, które 

przystąpiły do egzaminu w 

trybie eksternistycznym. 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 

sprawdzianu oraz egzaminu 

gimnazjalnego w styczniu, 

w kwietniu i w terminie 

dodatkowym w szkołach 

województwa mazowieckiego oraz 

przekazanie wyników uczniom, 

szkołom, organom prowadzącym 

i kuratorowi oświaty. 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 

egzaminu maturalnego w sesji 

majowej, w terminie dodatkowym 

i terminie poprawkowym 

w  szkołach ponadgimnazjalnych 

województwa mazowieckiego oraz 

przekazanie wyników zdającym, 

szkołom, organom prowadzącym 

i kuratorowi oświaty. 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 

egzaminów eksternistycznych na 

poziomie szkoły podstawowej, 

gimnazjum i liceum 

ogólnokształcącego w sesji zimowej 

i jesiennej dla zdających z 

województwa mazowieckiego. 
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4. Przeprowadzenie egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe.  

Liczba szkół, które otrzymały 

informacje o wynikach 

egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe w 

stosunku do liczby szkół, które 

przeprowadzały egzaminy. 

100% Zorganizowanie i przeprowadzenie 

egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe w sesji 

zimowej i sesji letniej w szkołach 

ponadgimnazjalnych województwa 

mazowieckiego oraz przekazanie 

wyników zdającym, szkołom, 

organom prowadzącym i kuratorowi 

oświaty. 

 

5. Wypracowanie jednolitych 

narzędzi sprawdzających 

osiągnięcia 

uczniów/absolwentów na 

zakończenie określonych etapów 

kształcenia. 

 

 

 

Liczba przygotowanych 

propozycji pytań, zadań i 

testów oraz ich zestawów do 

przeprowadzania egzaminów 

zewnętrznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 Przygotowywanie, w porozumieniu 

z Centralną Komisją 

Egzaminacyjną, propozycji pytań, 

zadań i testów oraz ich zestawów do 

przeprowadzania: 

1. sprawdzianu w szóstej klasie 

szkoły podstawowej, 

2. egzaminu w trzeciej klasie 

gimnazjum, 

3. egzaminu maturalnego, 

4. egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe, 

5. egzaminów eksternistycznych. 

 

 


