Warszawa, 28 grudnia 2016 r.

Plan działalności Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
na rok 2017

Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

Cel
Nazwa

1.

Podnoszenie jakości kształcenia
zawodowego poprzez zaangażowanie pracodawców w proces
dostosowania oferty i treści kształcenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy
Opracowanie zadań na egzamin
potwierdzający kwalifikacje w
zawodzie we współpracy z pracodawcami

Liczba opracowanych zadań w
ramach projektu PO WER
„Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego”

Najważniejsze zadania
służące realizacji celu

Planowana wartość
do osiągnięcia na koniec
2017 r.
20 245

1.

Zainteresowanie pracodawców zaangażowaniem w działania systemu egzaminów zawodowych.

2.

Przeszkolenie przedstawicieli pracodawców z tworzenia i recenzowania
zadań egzaminacyjnych.

3.

Opracowanie zadań z udziałem pracodawców.

Odniesienie do dokumentu
o charakterze strategicznym

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.

Sprawne i bezpieczne posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi przez
uczniów i nauczycieli

Liczba systemów operacyjnych i
języków programowania w
przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2017 r.

2+ 3

1.

2.

Ogłaszanie komunikatu dyrektora
CKE w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz
języków programowania.
Przygotowanie arkuszy egzaminacyjnych z uwzględnieniem różnych systemów operacyjnych i języków programowania.

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;

3.

4.

Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

Opracowanie narzędzi do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
oraz egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie w 2017
roku




liczba rodzajów arkuszy



liczba rodzajów arkuszy



liczba sprawozdań

Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania.

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum:

Opracowanie narzędzi do przeprowadzenia egzaminów z zakresu
kształcenia ogólnego w 2017 r.





1

liczba sprawozdań

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:



ok. 370 rodzajów arkuszy (bez
dostosowań) oraz 7 rodzajów
płyt CD

liczba rodzajów arkuszy na
rok 2017
liczba projektów arkuszy na
rok 2018

liczba sprawozdań

ok. 1460 rodzajów arkuszy z
dostosowaniami w postaci płyt
dźwiękowych, arkuszy w piśmie Braille’a, arkuszy z powiększoną czcionką.

4.

Opracowanie narzędzi do przeprowadzenia egzaminów zawodowych
w 2017.

5.

Ustalenie arkuszy do przeprowadzenia egzaminów zawodowych.
Ustalenie zasad oceniania
i schematów punktowania i oceniania.
Analiza ogólnopolskich wyników
egzaminów zawodowych w 2017 r.

6.
7.

1

ok. 287 rodzajów arkuszy, w
tym ok. 145 rodzajów arkuszy
z języków obcych i ok. 65 płyt
z języków
ok. 44 rodzaje projektów arkuszy, w tym ok. 36 rodzajów
arkuszy z języków obcych i ok.
24 płyty z języków
1
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1.

Opracowanie narzędzi do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminów
eksternistycznych w 2017 i 2018 r.

2.

Ustalenie arkuszy do przeprowadzenia egzaminów

3.

Ustalenie zasad oceniania rozwiązań
zadań

4.

Analiza ogólnopolskich wyników z
egzaminu gimnazjalnego, egzaminu
maturalnego i egzaminów eksternistycznych w 2016 r.

.

Egzamin maturalny – liczba
rodzajów arkuszy:


liczba rodzajów arkuszy na
rok 2017



liczba projektów arkuszy na
rok 2018



liczba projektów arkuszy na
rok 2019

ok. 375 rodzajów arkuszy, w
tym ok. 175 rodzajów arkuszy
i ok. 65 płyt
z języków obcych i oraz 500
zadań do ustnej matury z języka polskiego oraz języków
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej oraz języka
regionalnego
ok. 260 rodzajów projektów
arkuszy, w tym ok. 60 rodzajów arkuszy z języków obcych
i oraz 500 zadań do ustnej
matury z języka polskiego oraz
języków mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej oraz
języka regionalnego
ok. 100 rodzajów projektów
zestawów zadań,

ok. 100 rodzajów projektów
zestawów zadań



liczba projektów arkuszy na
rok 2020



liczba sprawozdań
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Egzaminy eksternistyczne –
liczba rodzajów arkuszy:


liczba rodzajów arkuszy na
2017 rok



liczba projektów arkuszy na
2018 rok



liczba sprawozdań

70 rodzajów arkuszy
6 rodzajów płyt CD
50 rodzajów arkuszy
4 rodzaje płyt CD
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