
REGULAMIN KONKURSU 
 

na autorów i  recenzentów zestawów egzaminacyjnych do nowego egzaminu zawodowego. 

 
§1. Cel konkursu 

 
Celem konkursu jest wyłonienie autorów i recenzentów zestawów zadań egzaminacyjnych zgodnie 

z zamówieniem i  wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 
§2. Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, 

ul. Praussa 4, 

94-203 Łódź 

 
§3. Zasady uczestnictwa w konkursie 

 
1. Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym, 

 
2. Uczestnictwo w konkursie polega na wypełnieniu i przesłaniu wersji elektronicznej formularza 

zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie OKE Łódź 

 
§4. Ocena i rozstrzygniecie konkursu 

 
1. Ocenie podlegać będą następujące elementy formularza: 

 

1. Wykształcenie:  

a. wyższe zgodnie z zawodem, w którym opracowywany 
będzie arkusz 

10 

b. wyższe w zawodzie pokrewnym 5 

c. średnie zawodowe 2 

d. żadne z powyższych 0 

2. Ukończone:  

a. studia podyplomowe z zakresu pomiaru dydaktycznego 15 

b. kursy dla autorów arkuszy w ramach Projektu VI 
Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe lub w ramach projektu Rozwój banków zadań do 
egzaminu zawodowego. 

10 

c. seminarium dla recenzentów w ramach Projektu VI 
Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe lub w ramach projektu Rozwój banków zadań do 
egzaminu zawodowego. 

10 

d. kursy z zakresu pomiaru dydaktycznego minimum 20- godzinne 5 

e. szkolenie wewnątrzszkolne 2 



 

3. Jestem:  

a. nauczycielem przedmiotów zawodowych we wskazanych 
kwalifikacjach 

20 

b. nauczycielem w zawodzie pokrewnym 1
5 c. nauczycielem akademickim 10 

d. pracownikiem przedsiębiorstwa 10 

e. pracownikiem CKE lub OKE 1
0 4. Doświadczenie w zakresie opracowywania arkuszy 

egzaminacyjnych do egzaminu zawodowego: 
 

a. autor arkuszy egzaminacyjnych do nowego egzaminu 20 

b. autor arkuszy egzaminacyjnych do starego egzaminu 15 

c. nie mam doświadczeń w tym zakresie 0 

5. Doświadczenie w zakresie recenzowania arkuszy egzaminacyjnych 
egzaminu zawodowego: 

 

a. tak, jako recenzent pomiarowy do „Nowego” EZ 5 

b. tak, jako recenzent merytoryczny „Nowego” EZ  5 

c. tak, jako recenzent arkuszy do „Starego” EZ 5 

d. nie mam doświadczeń w tym zakresie 0 

6. Doświadczenie w ocenianiu prac  

a. jestem egzaminatorem i oceniałem prace z nowego egzaminu 10 

b. jestem egzaminatorem i  oceniałem prace ze starego egzaminu 5 

c. jestem egzaminatorem i nie oceniałem prac 2 

d. nie jestem egzaminatorem 0 

 

2. O zakwalifikowaniu do współpracy z OKE Łódź decyduje liczba przyznanych punktów, a w 

przypadku jednakowej ilości punktów kolejność zgłoszeń*. 

*W przypadku współpracy z OKE w charakterze autora lub recenzenta opinię wydaje koordynator OKE, w 
przypadku współpracy w charakterze autora lub recenzenta zestawów arkuszy wykonywanych ramach 
Projektu VI Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub w ramach projektu 
Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego, opinię wydaje koordynator OKE w porozumieniu 
z liderem. 
 

3. Konkurs rozstrzygnie do dnia 15 lutego 2017 r. komisja w składzie: 

 
 

• Marek Szymański- kierownik WEZ OKE w Łodzi, 
 

• Klaudia Połowińska- zastępca kierownika WEZ OKE w Łodzi 

 
4. Rozstrzygnięcie konkursu NIE JEST równoznaczne z zawarciem umowy na opracowanie zestawów lub 

wykonanie recenzji. 

 
§5. Ogłoszenie wyników konkursu 

 
1. O wynikach konkursu jego uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e-mailową do dnia 24 lutego 

2017 r. 

§6. Kontakt z organizatorami konkursu 
1. Małgorzata Dudkiewicz-Świerzyńska, mswierzynska@komisja.pl, tel. 42 6648052 
2. Marek Szymański, szymanski@komisja.pl, tel. 691300067 
3. Klaudia Połowińska, klaudia@komisja.pl, tel. 603885773 

 

mailto:szymanski@komisja.pl
mailto:klaudia@komisja.pl

