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SG.033.02.DZ.2017                                                                                                                                                                 Łódź, 10 lutego 2017 r. 

 
Sprawozdanie z wykonania  planu działalności  

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi  w roku 2016 

 

 

CZĘŚĆ A: najważniejsze cele przyjęte do realizacji w roku 2016 

Lp 

 
Cel 

Mierniki określające stopień realizacji 

celu 

Najważniejsze zadania służące 

realizacji celu 

Najważniejsze  wykonane zadania 

służące realizacji celu 
Nazwa 

Planowana 

wartość do 

osiągnięcia 

na koniec 

2016 

Osiągnięta 

wartość do 

osiągnięcia 

na koniec 

2016 

1. 
Podnoszenie jakości 

kształcenia 

zawodowego 

poprzez zbliżenie do 

potrzeb rynku 

pracy. 

Zorganizowanie  

i przeprowadzenie 

egzaminów 

potwierdzających 

kwalifikacje  

w zawodzie 

 i egzaminów 

zawodowych na 

terenie województw 

łódzkiego 

 i świętokrzyskiego 

 

Odsetek osób, 

którym ustalono 

wynik w stosunku do 

liczby osób 

przystępujących do 

egzaminów 

zawodowych 

 
100% 100% 

 Zorganizowanie i przeprowadzenie 

egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe oraz 

egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie.  

 Ustalenie wyników egzaminów 

zawodowych oraz wydanie informacji 

o wynikach, świadectw 

potwierdzających kwalifikacje  

w zawodzie oraz dyplomów 

potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe.  

 

Przeprowadzono egzaminy i ustalono 

wyniki dla: 

- „nowy egzamin zawodowy” 

 sesja 161, liczba zdających: 21853, 

 sesja 162, liczba zdających: 27361 

 sesja 163, liczba zdających: 5969, 

- „stary egzamin zawodowy” 

 Sesja 161, liczba zdających: 167, 

 Sesja 162, liczba zdających: 2186.  

Wszystkim uprawnionym wydano 

stosownie świadectwa i dyplomy.  

Liczba działań  

w zakresie 

upowszechnia 

informacji  

o egzaminach 

zawodowych 

 

9 

 

11 

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 

szkoleń i konferencji dla dyrektorów 

szkół zawodowych z zakresu organizacji 

egzaminów zawodowych oraz nt. 

wyników egzaminów zawodowych. 

 

Przeprowadzono 11 spotkań szkoleniowych 

dla dyrektorów szkół organizujących  

egzamin zawodowy. 

Przekazano dyrektorom szkół materiały 

informacyjne.  
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Lp 

 
Cel 

Mierniki określające stopień realizacji 

celu 

Najważniejsze zadania służące 

realizacji celu 

Najważniejsze  wykonane zadania 

służące realizacji celu 
Nazwa 

Planowana 

wartość do 

osiągnięcia 

na koniec 

2016 

Osiągnięta 

wartość do 

osiągnięcia 

na koniec 

2016 

Odsetek dyrektorów 

szkół zawodowych 

uczestniczących w 

szkoleniach i 

konferencjach nt. 

egzaminów 

zawodowych 

90% 

Sesja 

162-97% 

 

 

 

 

 

 

Sesja 

163-98% 

 

 

 

 

 

 

Sesja 

171-94% 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 

szkoleń i konferencji dla dyrektorów 

szkół zawodowych z zakresu organizacji 

egzaminów zawodowych oraz nt. 

wyników egzaminów zawodowych. 

 

   Sesja 162. przed sesją letnią odbyły się   

3 spotkania szkoleniowe: w dniach 25  

i 26.04.2016 r. dla szkół z województwa 

łódzkiego oraz 27.04.2016 r. dla szkół  

z województwa świętokrzyskiego. 

Frekwencja: 

 - województwo łódzkie: 273 osoby,  

  - województwo świętokrzyskie: 122  

 Nieobecni byli przedstawiciele 13 szkół. 

 Sesja 163. przed sesją jesienną odbyły się  

3 spotkania szkoleniowe dotyczące nowego 

egzamin zawodowego. Na 2 spotkaniach w 

dniu 29.08.2016 r. w Łodzi obecni byli 

przedstawiciele 196 szkół, w dniu 

30.08.2016 r. w Kielcach - 106 szkół, 

Nieobecni byli przedstawiciele 7 szkół. 

 Sesja 171 (obecnie trwająca) przed sesją  

odbyło się 5 spotkań. Na 4 spotkaniach w 

Łodzi dla województwa łódzkiego w dniach 

8-9.12.2016 r. obecnych było 376  

przedstawicieli szkół.  Na spotkaniu w dniu 

06.12.2016 r. w Kielcach a obecnych było 

118 przedstawicieli szkół.  

 Nieobecni byli przedstawiciele 28 szkół. 
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Lp 

 
Cel 

Mierniki określające stopień realizacji 

celu 

Najważniejsze zadania służące 

realizacji celu 

Najważniejsze  wykonane zadania 

służące realizacji celu 
Nazwa 

Planowana 

wartość do 

osiągnięcia 

na koniec 

2016 

Osiągnięta 

wartość do 

osiągnięcia 

na koniec 

2016 

Liczba sprawozdań z 

egzaminów 

zawodowych 

4 4 (100%) 

Analizowanie wyników egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie oraz egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

Przygotowano i udostępniono informacje 

wstępne po egzaminie zawodowym w sesji 

161, 162 oraz 163 oddzielnie dla obu 

województw. 

Sprawozdania: 

 Sprawozdanie roczne ze "starego" 

egzaminu zawodowego oddzielnie dla 

obu województw, 

 Sprawozdanie roczne z "nowego" 

egzaminu zawodowego oddzielnie dla 

obu województw. 

  

   

Szkolenie kandydatów na egzaminatorów 

oraz egzaminatorów  

 

 Zarejestrowano wpłynięcie 124  

Wniosków o przyjęcie na szkolenie dla 

kandydatów na egzaminatorów  

 Zorganizowano i przeprowadzono 

łącznie  3 szkolenia  dla kandydatów na 

egzaminatorów zawodowych – 41 osób 
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Lp 

 
Cel 

Mierniki określające stopień realizacji 

celu 

Najważniejsze zadania służące 

realizacji celu 

Najważniejsze  wykonane zadania 

służące realizacji celu 
Nazwa 

Planowana 

wartość do 

osiągnięcia 

na koniec 

2016 

Osiągnięta 

wartość do 

osiągnięcia 

na koniec 

2016 

2. Podnoszenie jakości 

oraz efektywności 

kształcenia i 

wychowania.  

Zorganizowanie  

i przeprowadzenie 

sprawdzianu, 

egzaminu 

gimnazjalnego, 

egzaminu 

maturalnego,   

egzaminów 

eksternistycznych  

na terenie 

województw 

łódzkiego i 

świętokrzyskiego 

Odsetek osób, 

którym ustalono 

wynik w stosunku do 

liczby osób 

przystępujących do 

sprawdzianu, 

egzaminu 

gimnazjalnego, 

egzaminu 

maturalnego i 

egzaminów 

eksternistycznych 

 

100% 

 

 

100% 

 

 Zorganizowanie i przeprowadzenie 

sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego, egzaminu 

maturalnego i egzaminów 

eksternistycznych 

 

 Ustalenie wyników sprawdzianu, 

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 

maturalnego i egzaminów 

eksternistycznych oraz wydanie 

informacji/świadectw 

 

Do sprawdzianu i egzaminów przystąpili: 

- sprawdzian w VI klasie szkoły 

podstawowej:   32602 uczniów z 1284  

szkół, 

- egzamin gimnazjalny w sesji 161, liczba 

zgłoszeń 75 z 3 szkół, w sesji 162 - 33669  

uczniów z 672 szkół,  

- egzamin maturalny:  sesja 162, liczba 

zgłoszeń: 37.335 zdających po raz 

pierwszy z 606 szkół, sesja 163, liczba 

zgłoszeń: 268 zdających., w terminie 

poprawkowym: liczba zgłoszeń: 5343,  

- egzamin eksternistyczny z zakresu: 

 szkoły podstawowej - 3 osoby 

 gimnazjum - 7 osób 

 liceum ogólnokształcące - 52 osoby, 

 zasadniczej szkoły zawodowej -1 osoba 

 

  

Liczba działań w 

zakresie 

upowszechnia 

informacji o 

egzaminach z 

zakresu kształcenia 

ogólnego 

10 100% 

 Przeprowadzono 32 szkolenia informacyjne 

dla dyrektorów szkół z zakresu 

sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego  – 

(18 w woj. łódzkim i 14 w woj. 

świętokrzyskim) oraz 9 szkoleń 

informacyjnych dla dyrektorów szkół  

z zakresu egzaminu maturalnego (7 w woj. 

łódzkim i 2 w woj. świętokrzyskim) 

 



Sprawozdanie z wykonania  planu działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi  w roku 2016 
 

5 
 

Lp 

 
Cel 

Mierniki określające stopień realizacji 

celu 

Najważniejsze zadania służące 

realizacji celu 

Najważniejsze  wykonane zadania 

służące realizacji celu 
Nazwa 

Planowana 

wartość do 

osiągnięcia 

na koniec 

2016 

Osiągnięta 

wartość do 

osiągnięcia 

na koniec 

2016 

  

Odsetek dyrektorów 

szkół podstawowych, 

gimnazjalnych oraz 

ponadgimn. 

uczestniczących  

w szkoleniach 

 i konferencjach nt. 

sprawdzianu i 

egzaminów z zakresu 

kształcenia ogólnego 

90% 

100% 
dyrektorów 

szkół 

podstawowy

ch. 

 

100% 
dyrektorów 

gimnazjum 

 

91% 
dyrektorów 

szkół 

maturalnych 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 

szkoleń i konferencji dla dyrektorów 

szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych nt. sprawdzianu i 

egzaminów z zakresu kształcenia 

ogólnego oraz wyników tych egzaminów 

 

W szkoleniach i konferencjach wzięła 

udział następująca liczba dyrektorów i 

innych przedstawicieli szkół: 

 Szkoły podstawowe – 1284  szkół – 

udział wzięło 1438 osób, w tym: 1057 

dyrektorów, 328 wicedyrektorów i 53 

inne osoby reprezentujące szkoły, 

  Gimnazja -  672 szkoły – 775 

przedstawicieli gimnazjów, w tym 509 

dyrektorów, 238 wicedyrektorów i  28 

innych osób reprezentujących szkoły. 

 Szkoły ponadgimnazjalne (matura)  – 

w woj. łódzkim: 606 szkół, udział 

wzięły 553 osoby – w tym 302 

dyrektorów, 242 wicedyrektorów i 9 

innych osób, w woj. świętokrzyskim 

przeprowadzono 2 szkolenia – udział 

wzięły 282 osoby – w tym 157 

dyrektorów, 115 wicedyrektorów i 10 

innych osób reprezentujących szkoły 

ponadgimnazjalne. 
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Lp 

 
Cel 

Mierniki określające stopień realizacji 

celu 

Najważniejsze zadania służące 

realizacji celu 

Najważniejsze  wykonane zadania 

służące realizacji celu 
Nazwa 

Planowana 

wartość do 

osiągnięcia 

na koniec 

2016 

Osiągnięta 

wartość do 

osiągnięcia 

na koniec 

2016 

  Liczba sprawozdań z 

przeprowadzonego 

sprawdzianu, 

egzaminu 

gimnazjalnego, 

egzaminu 

maturalnego i 

egzaminów 

eksternistycznych 

 

7 
7 

(100%) 

Analizowanie wyników sprawdzianu, 

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 

maturalnego oraz egzaminów 

eksternistycznych 

 

Przygotowano i udostępniono następujące 

informacje wstępne: 

- po egzaminie gimnazjalnym w sesji 161, 

- po sprawdzianie w sesji 162 oddzielnie 

dla obu województw, 

- po egzaminie gimnazjalnym w sesji 162 

oddzielnie dla obu województw, 

- po egzaminie maturalnym w sesji 162 

oddzielnie dla obu województw, 

Przygotowywano zestawienia wyników 

oraz sprawozdania po zakończeniu 

poszczególnych rodzajów egzaminów 

oddzielnie dla obu województw: 

Sprawdzian: 

- zastawienie zbiorcze powiatami, 

- zestawienie zbiorcze gminami, 

- wyniki poszczególnych szkół, 

Egzamin gimnazjalny: 

- zastawienie zbiorcze powiatami, 

- zestawienie zbiorcze gminami, 

- wyniki poszczególnych szkół, 

Egzamin maturalny:  

- zastawienie zbiorcze powiatami, 

- wyniki poszczególnych szkół. 

Sprawozdania roczne oddzielnie dla obu 

województw z zakresu  sprawdzianu, 

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 

maturalnego oraz egzaminów 

eksternistycznych. 
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Lp 

 
Cel 

Mierniki określające stopień realizacji 

celu 

Najważniejsze zadania służące 

realizacji celu 

Najważniejsze  wykonane zadania 

służące realizacji celu 
Nazwa 

Planowana 

wartość do 

osiągnięcia 

na koniec 

2016 

Osiągnięta 

wartość do 

osiągnięcia 

na koniec 

2016 

 

    

Szkolenie kandydatów na egzaminatorów 

oraz egzaminatorów z zakresu egzaminów 

ogólnokształcących 

 

Zarejestrowano 93  Wnioski o przyjęcie na 

szkolenie dla kandydatów na 

egzaminatorów , w tym: 

 sprawdzianu - 2 wnioski, 

 gimnazjalnych - 22 wniosków, 

 maturalnych - 69 wniosków, 

Zorganizowano i przeprowadzono  

1 szkolenie dla kandydatów na 

egzaminatorów maturalnych –17 osób. 

 

Przeprowadzono szkolenia  doskonalące 

pracę egzaminatorów z wykorzystaniem 

moodla: 

-  Sprawdzian – razem 300 egzaminatorów, 

w tym: 

 język polski – 108  

 matematyka – 192  

- Gimnazjum -  razem 736 egzaminatorów, 

w tym: 

 j. polski – 522  

 matematyka  – 214  

- Matura -razem  3434 egzaminatorów,  

w tym: 

 język polski – 706  

 język angielski – 525  

 język niemiecki – 89   

 język rosyjski – 60   

 język francuski– 11   
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Lp 

 
Cel 

Mierniki określające stopień realizacji 

celu 

Najważniejsze zadania służące 

realizacji celu 

Najważniejsze  wykonane zadania 

służące realizacji celu 
Nazwa 

Planowana 

wartość do 

osiągnięcia 

na koniec 

2016 

Osiągnięta 

wartość do 

osiągnięcia 

na koniec 

2016 

 język hiszpański – 6   

 historia – 81   

 biologia – 185   

 fizyka – 74   

 WOS – 49  

 geografia – 133   

 chemia – 260   

 matematyka – 1255. 

 

 

10 lutego 2017 r.                                       Przygotowała: 

 

         Danuta Zakrzewska 

         Dyrektor  

         Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi 

   


