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REGULAMIN KONKURSU 
na Przewodniczących Zespołów Egzaminatorów  

sprawdzających i oceniających rozwiązania zadań otwartych  

egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego  
 

I. Cel konkursu. 

Celem przeprowadzenia konkursu jest wyłonienie Przewodniczących Zespołów Egzaminatorów sprawdzających 

i oceniających rozwiązania zadań egzaminacyjnych w pracach egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego 

zgodnie Procedurami organizowania i przeprowadzania oceniania przez egzaminatorów prac egzaminu 

ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. 

II. Organizator konkursu. 

Organizatorem konkursu jest  

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 

ul. Praussa 4 

94-203 Łódź 

III. Zasady uczestnictwa w konkursie. 

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

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

zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej OKE w Łodzi (www.komisja.pl) w terminie 

25.02-05.03.2021 roku. 

4. Funkcję Przewodniczącego Zespołu Egzaminatorów może pełnić egzaminator wpisany do ewidencji 

w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, który spełnia następujące wymagania:  

1) posiada wykształcenie wyższe uzyskane na kierunku zgodnym z wybranym przedmiotem 

egzaminacyjnym, 

2) brał udział w sprawdzaniu i ocenianiu prac egzaminacyjnych w latach 2015-2020, 

3) obsługuje pakiet MS Office 365 (w tym zwłaszcza platformę komunikacyjną MS Teams), 

4) zna przepisy regulujące organizowanie i przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych. 

IV. Ocena i rozstrzygnięcie konkursu. 

Ocenie będą podlegać następujące elementy: 

1.  

1) Ukończenie Liczba punktów 

a) studiów podyplomowych z zakresu pomiaru dydaktycznego 4 

b) kursu z zakresu pomiaru dydaktycznego (co najmniej 20-godzinnego) 3 

c) szkolenia dla autorów zadań egzaminacyjnych 2 

d) studiów podyplomowych na kierunku zgodnym z wybranym przedmiotem 2 

2) Doświadczenie w sprawdzaniu i ocenianiu rozwiązań zadań egzaminacyjnych  

a) pełnienie funkcji arbitra w Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego  6 

b) pełnienie funkcji koordynatora pomocniczego 5 

c) pełnienie funkcji PZE 4 

d) pełnienie funkcji egzaminatora drugiego oceniania 3 

e) pełnienie funkcji egzaminatora 2 

3) Doświadczenie w prowadzeniu   

a) szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów 4 
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b) szkoleń uzupełniających dla egzaminatorów 3 

c) szkoleń dla egzaminatorów na zlecenie OKE w Łodzi przed rozpoczęciem oceniania 

rozwiązań zadań w sesji egzaminacyjnej 

2 

d) inne (np. pełnienie funkcji kierowniczych w szkole lub innej jednostce oświatowej, 

pełnienie funkcji metodyka) 

1 

4) Doświadczenie w zakresie tworzenia zadań egzaminacyjnych  

a) tworzenie propozycji zadań egzaminacyjnych zleconych przez OKE lub CKE  3 

b) pełnienie funkcji recenzenta lub sędziego kompetentnego zadań egzaminacyjnych na 

zlecenie OKE lub CKE 

2 

c) współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi, ośrodkami metodycznymi w zakresie 

tworzenia zadań lub wykonywania recenzji 

1 

5) Zatrudnienie  

a) jako nauczyciel przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin, w typie szkoły, w 

którym przeprowadzany jest egzamin (egzamin maturalny: liceum ogólnokształcące lub 

technikum; egzamin ósmoklasisty: szkoła podstawowa) 

6 

b) jako nauczyciel przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin w innym typie 

szkoły 

4 

c) w innej instytucji oświatowej 2 

2.  

 Liczba punktów 

1) Jak postąpisz w przypadku, gdy egzaminator nie zgadza się z punktacją ustaloną przez 

egzaminatora powtórnego oceniania? 

0-2 

2) Czego powinna dotyczyć powtórna ocena sprawdzonych i ocenionych prac zdających? 0-2 

3) Jakie zmiany podnoszące jakość sprawdzania zaproponowałabyś/zaproponowałbyś, 

uwzględniając doświadczenia nabyte podczas sprawdzania i oceniania prac 

egzaminacyjnych w kolejnych sesjach? 

0-2 

3. 

 Liczba punktów 

1) uczestniczenie w szkoleniu(-ach) organizowanym(-ych) przez OKE 0-2 

2) prowadzenie dokumentacji egzaminatora zgodnie z wymaganiami OKE oraz 

przekazanie jej do OKE w komplecie i w porządku po ocenianiu 

0-2 

3) ocenianie prac zgodnie z otrzymanymi zasadami oceniania rozwiązań zadań 

obowiązującymi na terenie całego kraju oraz zgodne z wymaganiami przekazanymi 

przez przewodniczącego ZE odpowiednie oznaczenie błędów, nanoszenie punktacji w 

pracach, a następnie staranne przeniesienie jej na kartę odpowiedzi i sumowanie liczby 

punktów za wszystkie zadania podlegające ocenie w każdym z przekazanych arkuszy 

oraz wpisanie liczby przyznanych punktów (jeżeli karta odpowiedzi przewiduje taką 

możliwość) 

0-2 

4) umiejętności interpersonalne  0-2 

 

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 08.03.2021 r. roku przez komisję w składzie: 

Marek Zapieraczyński – wicedyrektor OKE w Łodzi 

Małgorzata Michalska – kierownik Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego OKE w Łodzi 

Małgorzata Dudkiewicz-Świerzyńska – starszy ekspert Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego 

OKE w Łodzi 

 

4. Na podstawie wyników konkursu dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi podejmie decyzję 

o wyznaczeniu PZE spośród kandydatów z największą liczbą punktów. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z zawarciem umowy na pełnienie funkcji PZE, a jedynie 

świadczy o posiadaniu kwalifikacji do pełnienia funkcji PZE. 
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6. Wyznaczeni przez dyrektora OKE w Łodzi PZE zobowiązani są do uczestnictwa w szkoleniu(-ach) 

przeprowadzanym(-ych) przez właściwego koordynatora przedmiotu OKE w Łodzi. 

7. Podstawą nawiązania współpracy z OKE w Łodzi jest złożenie CV potwierdzającego informacje podane 

w formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie internetowej OKE w Łodzi. Kandydat może zostać 

poproszony o przedstawienie dokumentów potwierdzających wskazane w zgłoszeniu osiągnięcia i wykształcenie. 

V. Ogłoszenie wyników konkursu. 

O wynikach konkursu jego uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową do dnia 09.03.2021 roku. 

VI. Kontakt z organizatorami konkursu. 

 

• Marek Zapieraczyński – marek.zapieraczynski@lodz.oke.gov.pl, tel.42 664 80 51 

• Małgorzata Michalska – malgorzata.michalska@lodz.oke.gov.pl,tel. 691 300 603 

• Małgorzata Dudkiewicz-Świerzyńska – malgorzata.swierzynska@lodz.oke.gov.pl, tel. 42 664 81 83 
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