Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu „Ocenianie na ekranie”:
Opracowanie polskiego systemu do oceniania prac egzaminacyjnych
z wykorzystaniem technologii informatycznej
Projekt przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w odpowiedzi na konkurs na
dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office
w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Termin prezentacji:

3 września 2019 r., godz. 10:00

Miejsce prezentacji: Centralna Komisja Egzaminacyjna
ul. Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa
Sposób udostępnienia informacji o możliwości udziału w prezentacji:
1. ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu wraz z informacją o możliwości
zgłoszenia udziału w prezentacji zostało zamieszczone na stronie BIP Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej 19 sierpnia 2019 r. (https://bip.cke.gov.pl/artykul/140/1485/informacjadyrektora-centralnej-komisji-egzaminacyjnej-z-19-sierpnia-2019-r-dotyczaca-ogloszeniaterminu-przeprowadzenia-publicznej-prezentacji-zalozen-projektu-ocenianie-na-ekranie)
2. ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu wraz z informacją o możliwości
zgłoszenia udziału w prezentacji zostało zamieszczone również na stronie internetowej
Centrum Projektów Polska Cyfrowa 19 sierpnia 2019 r. (https://cppc.gov.pl/po-polskacyfrowa/po-pc-ii-os/prezentacje-publiczne/1560-publiczna-prezentacja-zalozen-projektuocenianie-na-ekranie-opracowanie-polskiego-systemu-do-oceniania-pracegzaminacyjnych-z-wykorzystaniem-technologii-informatycznej).
Publiczną prezentację założeń projektu rozpoczęto o godz. 10:00 w sali 434. Przebieg
prezentacji utrwalono za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.
Po stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w spotkaniu uczestniczył dr Marcin Smolik –
dyrektor CKE.
Udział w prezentacji zgłosiły 3 osoby, w tym: dwie reprezentujące firmy informatyczne (DXC
– 1 osoba oraz Asseco – 1 osoba) oraz jedna reprezentująca COI. W spotkaniu uczestniczyły:
 pani Elżbieta Gierszewska, reprezentująca DXC
 pani Anna Wolak, reprezentująca COI.
Udział obu ww. osób w spotkaniu został odnotowany na liście uczestników, stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przebieg spotkania
1. Przywitanie obecnych oraz informacja o celu i kolejnych etapach spotkania.
2. Prezentacja założeń projektu – w postaci prezentacji multimedialnej, stanowiącej załącznik
nr 2 do niniejszego protokołu. Podczas prezentacji dr Marcin Smolik przedstawił
następujące kwestie:
a. podstawowe dane o projekcie (nazwę, wnioskodawcę, beneficjenta, okres realizacji,
całkowity koszt brutto, źródło finansowania)
b. główny cel projektu
c. krótkie omówienie stanu obecnego i docelowego
d. podstawowe informacje o projektowanym systemie informatycznym, w tym
komponenty systemu oraz metodykę pracy w projekcie
e. harmonogram zamówień publicznych
f. harmonogram działań w projekcie.
3. Panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań
dotyczących projektu. Uczestnicy spotkania nie zadali pytań, nie wnieśli również uwag do
koncepcji projektu. Zespół opracowujący opis założeń projektu nie otrzymał wniosków,
które powinny zostać uwzględnione w dalszych pracach nad projektem.
Prezentację zakończono o godz. 10:20.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Lista obecności
Załącznik nr 2 – Prezentacja (w formacie .pdf).

Protokół sporządził:
dr Marcin Smolik – dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Warszawa, 3 września 2019 r.

