
      ZATWIERDZAM                Łódź, 15 grudnia 2016 r. 
Plan działalności 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi 
na rok 2017 

 
 
CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2017 
 

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 

2017  r. 

1. Podnoszenie jakości 

kształcenia zawodowego 

poprzez zaangażowanie 

pracodawców w proces 

dostosowania oferty i treści 

kształcenia zawodowego do 

potrzeb rynku pracy. 

Udział w spotkaniach  

z pracodawcami nt. egzaminów 

zawodowych organizowanych 

na terenie województw w 

obszarze działalności OKE  

w Łodzi 

 

Liczba działań w zakresie 

upowszechnia informacji o 

egzaminach zawodowych 

wśród pracodawców 

 

 

 

 

4 Udział w spotkaniach  

z pracodawcami organizowanych 

przez inne podmioty  

 

Organizacja spotkań  

z pracodawcami 

 

Analizowanie wyników egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie oraz egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe oraz informowanie 

pracodawców o tych wynikach 

Exposé Premier Beaty Szydło; 

Strategia na Rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju 

Długofalowa Strategia Rozwoju 

Kraju. Polska 2030; 

Strategia Rozwoju Kraju 2020; 

Strategia Rozwoju Kapitału 

Ludzkiego 2020;  

Strategia Innowacyjności i 

Efektywności Gospodarki; 

 

Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego 2010-2020: Regiony, 

Miasta, Obszary Wiejskie 



  

2. Podnoszenie jakości oraz 

efektywności kształcenia  

i wychowania.  

Zorganizowanie  

i przeprowadzenie egzaminu 

gimnazjalnego, egzaminu 

maturalnego,  egzaminów 

eksternistycznych oraz 

egzaminów zawodowych na 

terenie województw w obszarze 

działalności OKE w  Łodzi 

 

 

Odsetek osób, którym ustalono 

wynik w stosunku do liczby 

osób przystępujących do 

egzaminu gimnazjalnego, 

egzaminu maturalnego, 

egzaminów eksternistycznych 

i egzaminów zawodowych 

 

Liczba działań w zakresie 

upowszechnia informacji  

o egzaminach z zakresu 

kształcenia ogólnego 

 

Odsetek dyrektorów szkół 

gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych 

uczestniczących w szkoleniach 

i konferencjach nt. egzaminów 

zewnętrznych 

 

Liczba sprawozdań z 

przeprowadzonego egzaminu 

gimnazjalnego, egzaminu 

maturalnego, egzaminów 

eksternistycznych  

i egzaminów zawodowych 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

40 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 

maturalnego, egzaminów 

eksternistycznych i egzaminów 

zawodowych 

 

Ustalenie wyników egzaminu 

gimnazjalnego, egzaminu 

maturalnego egzaminów 

eksternistycznych i egzaminów 

zawodowych oraz wydanie 

informacji/świadectw/dyplomów 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 

szkoleń i konferencji dla 

dyrektorów szkół gimnazjalnych 

oraz ponadgimnazjalnych nt. 

egzaminów zewnętrznych oraz 

wyników tych egzaminów 

 

Szkolenie kandydatów na 

egzaminatorów oraz egzaminatorów  

 

Analizowanie wyników egzaminu 

gimnazjalnego, egzaminu 

maturalnego, egzaminów 

eksternistycznych i egzaminów 

zawodowych 

 

Exposé Premier Beaty Szydło; 

Strategia na Rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju 

Długofalowa Strategia Rozwoju 

Kraju. Polska 2030; 

Strategia Rozwoju Kraju 2020; 

Strategia Rozwoju Kapitału 

Ludzkiego 2020;  

Strategia Innowacyjności i 

Efektywności Gospodarki; 

 

Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego 2010-2020: Regiony, 

Miasta, Obszary Wiejskie 

  


