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CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2014 
 

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 

2014 r. 

1. Podniesienie jakości kształcenia 

w szkołach ponadgimnazjalnych 

Odsetek uprawnionych 

uczniów, którzy przystąpili  

do nowego egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% Zorganizowanie i przeprowadzenie 

w nowej formule egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w 

zawodzie oraz przekazanie 

wyników uczniom, szkołom, 

organom prowadzącym i kuratorowi 

oświaty - kontynuacja. 

Strategia Rozwoju Kapitału 

Ludzkiego 



  

2. Podniesienie jakości systemu 

oświaty. 

 

 

Odsetek przeszkolonych 

dyrektorów szkół w stosunku 

do liczby szkół, które będą 

przeprowadzały sprawdzian i 

egzamin maturalny w nowej 

formule od 2015 r. 

 

100% Zorganizowanie i przeprowadzenie 

szkoleń dla dyrektorów szkół 

podstawowych i 

ponadgimnazjalnych, których 

ukończenie umożliwia uzyskanie 

świadectwa dojrzałości po zdaniu 

egzaminu maturalnego na temat 

nowej formuły sprawdzianu i 

egzaminu maturalnego od 2015 r. 

 

 

3. Przeprowadzenie sprawdzianu, 

egzaminu gimnazjalnego, 

egzaminu maturalnego i 

egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe.  

Odsetek szkół, które 

otrzymały informację o 

wynikach sprawdzianu i 

egzaminów w stosunku do 

liczby szkół, które 

przeprowadzały sprawdzian 

lub egzaminy. 

 

100% 

 

 

 

 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 

sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego, egzaminu 

maturalnego i egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe w szkołach 

województwa mazowieckiego oraz 

przekazanie wyników uczniom, 

szkołom, organom prowadzącym 

i kuratorowi oświaty. 

 

  

4. Przeprowadzenie egzaminów 

eksternistycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Odsetek osób, którym ustalono 

wyniki egzaminów 

eksternistycznych w stosunku  

do liczby osób, które 

przystąpiły do egzaminu w 

trybie eksternistycznym. 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 

egzaminów eksternistycznych z 

zakresu obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych określonych w 

ramowych planach nauczania szkoły 

podstawowej dla dorosłych, 

gimnazjum dla dorosłych, liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych, z 

zakresu wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia 

ogólnego dla zasadniczej szkoły 

zawodowej oraz egzaminu 

eksternistycznego zawodowego dla 

zdających z województwa 

mazowieckiego. 

 



  

 

5. Opracowanie narzędzi 

sprawdzających osiągnięcia 

uczniów/absolwentów na 

zakończenie określonych etapów 

kształcenia. 

 

 

 

Odsetek przygotowanych 

propozycji pytań, zadań i 

testów oraz ich zestawów do 

przeprowadzania egzaminów 

zewnętrznych w stosunku do 

zamówionych przez Centralna 

Komisję Egzaminacyjną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 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.egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie, 

6. egzaminów eksternistycznych. 

 

 
 
 
 
 
 


