
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej poszukuje kandydata na stanowisko 

eksperta/ głównego specjalisty z języka polskiego  

w Wydziale Egzaminu Gimnazjalnego i Egzaminu Ósmoklasisty 

Wymiar czasu pracy: 1 etat.  

Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę. 

Planowany termin zatrudnienia: luty 2018 r.

Główne zadania: 

 przygotowywanie arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu

gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty z zakresu języka polskiego dla uczniów bez

dysfunkcji,

 przygotowywanie arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu

gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty z zakresu języka polskiego dla uczniów

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

 współudział w analizowaniu wyników egzaminów i sporządzaniu raportów

o osiągnięciach uczniów.

Wymagania niezbędne: 

 studia magisterskie z zakresu języka polskiego lub kulturoznawstwa,

 znajomość zagadnień związanych z ocenianiem zewnętrznym,

 znajomość zasad pomiaru dydaktycznego,

 doświadczenie dydaktyczne,

 doświadczenie w konstruowaniu zadań sprawdzających umiejętności przedmiotowe,

 biegła umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe: 

 stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

 ukończony kurs egzaminatorów OKE,

 studia podyplomowe lub kurs z pomiaru dydaktycznego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 podpisany życiorys i list motywacyjny,

 podpisane kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 podpisana kopia decyzji administracyjnej potwierdzającej stopień awansu

zawodowego,

 podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania dokumentów: 20 stycznia 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:  
 pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@cke.gov.pl (z dopiskiem: „Oferta pracy –

WEGEO”),

 osobiście w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: ul. Marka Edelmana 6, 00-190

Warszawa pokój 405, IV piętro, w godzinach 9.00–16.00 (z dopiskiem: „Oferta pracy

– WEGEO"),

 pocztą tradycyjną: Centralna Komisja Egzaminacyjna ul Marka Edelmana 6, 00-190

Warszawa (z dopiskiem: „Oferta pracy – WEGEO").



 

 

 

Inne informacje:  
 wymagane dokumenty i oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, 

 osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie 

o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, 

 zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tj. Dz. U. z 2016 poz. 922) administratorem danych osobowych dobrowolnie 

przekazanych przez kandydatów w dokumentach aplikacyjnych, w celu 

przeprowadzenia ogłoszonego naboru jest Centralna Komisja Egzaminacyjna, 

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marka Edelmana 6, 00-190 Warszawa. Dane 

osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa. Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz ich poprawiania, 

 Centralna Komisja Egzaminacyjna zastrzega sobie możliwość przerwania procesu 

rekrutacyjnego bez podania przyczyny.  

 


