
Poznań, dnia 15 lutego 2017 roku 
 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności 
Okręgowej  Komisji  Egzaminacyjnej w Poznaniu 

za rok 2016 
 

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2016 
 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

Lp. Cel 

Nazwa 

Planowana 
wartość 

do osiągnięcia 
na koniec 2016 r. 

Osiągnięta 
wartość 

na koniec 2016 r. 

Najważniejsze planowane zadania 
służące realizacji celu 

Najważniejsze podjęte zadania 
służące realizacji celu 

1. Podnoszenie jakości kształcenia 
zawodowego poprzez zbliżenie 
do potrzeb rynku pracy. 
 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 
egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie 
i egzaminów zawodowych 
na terenie województw:  
- lubuskiego,  
- wielkopolskiego, 
- zachodniopomorskiego. 

Odsetek osób, którym ustalono 
wynik w stosunku do liczby osób 
przystępujących do egzaminów 
zawodowych. 
 

Liczba działań w zakresie 
upowszechnia informacji 
o egzaminach zawodowych. 
 

Odsetek dyrektorów szkół 
zawodowych uczestniczących 
w szkoleniach i konferencjach 
na temat egzaminów zawodowych. 
 

Liczba sprawozdań z egzaminów 
zawodowych. 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

38 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

6 

100% 
 
 
 
 

61 
 
 
 

97,43% 
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Zorganizowanie i przeprowadzenie 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe oraz egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie.  
 

Ustalenie wyników egzaminów zawodowych 
oraz wydanie informacji o wynikach, 
świadectw potwierdzających kwalifikacje 
w zawodzie oraz dyplomów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe.  
 

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń 
i konferencji dla dyrektorów szkół 
zawodowych z zakresu organizacji 
egzaminów zawodowych oraz na temat 
wyników egzaminów zawodowych. 
 

Szkolenie kandydatów na egzaminatorów 
oraz egzaminatorów.  
 

Analizowanie wyników egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
oraz egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe. 

W 2016 r. „nowe” egzaminy zawodowe 
przeprowadzono w 4 sesjach egzamina-
cyjnych  Łącznie do egzaminów tego  typu, 
(w 973 szkołach, w 176 kwalifikacjach), 
przystąpiło  76 526 osób, z czego  73 481 
uczniów i absolwentów, 2 954 słuchaczy 
KKZ oraz 91 eksternistów. 
Do egzaminów „starego typu” w 2 sesjach 
przystąpiło łącznie 2 357 absolwentów 
szkół zawodowych. 
Wykonano wszystkie zadania związane 
z organizacją egzaminów, a zdającym 
wydano łącznie 78 883 dokumentów 
o wynikach, w tym 52 989 świadectw 
kwalifikacyjnych oraz 22 265 dyplomów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe 
z suplementami. 
 

Zorganizowano 61 działań w obszarze 
upowszechniania informacji o egzaminach 
zawodowych, w tym: 
- 26 szkoleń kadry kierowniczej szkół 
  (9 z zakresu procedur przeprowadzania  
   egzaminów i 17 o ich wynikach),  
   w których uczestniczyło 948 dyrektorów  
   szkól lub ich zastępców - 97,43 % stanu, 
 



  

 

- 35 szkoleń kandydatów na egzaminator- 
  rów (o 23 grupy więcej niż wstępnie  
  zakładano). Nowe uprawnienia w 35  
  zawodach uzyskało 201 egzaminatorów. 
 

2. Podnoszenie jakości oraz 
efektywności kształcenia 
i wychowania.  
 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 
sprawdzianu, egzaminu 
gimnazjalnego, egzaminu 
maturalnego i egzaminów 
eksternistycznych                         
na terenie województw:   
- lubuskiego,  
- wielkopolskiego, 
- zachodniopomorskiego. 
 
 

Odsetek osób, którym ustalono 
wynik w stosunku do liczby osób 
przystępujących do sprawdzianu, 
egzaminu gimnazjalnego, 
egzaminu maturalnego 
i egzaminów eksternistycznych. 
 

Liczba działań w zakresie 
upowszechnia informacji 
o egzaminach z zakresu 
kształcenia ogólnego. 
 

Odsetek dyrektorów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych 
oraz ponadgimnazjalnych 
uczestniczących w szkoleniach 
i konferencjach na temat. 
sprawdzianu i egzaminów 
z zakresu kształcenia ogólnego. 
 

Liczba sprawozdań z przeprowa-
dzonego sprawdzianu, egzaminu 
gimnazjalnego, egzaminu 
maturalnego i egzaminów 
eksternistycznych. 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

52 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

5 

100% 
 
 
 
 
 
 

68 
 
 
 
 

96,77% 
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Zorganizowanie i przeprowadzenie 
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, 
egzaminu maturalnego i egzaminów 
eksternistycznych. 
 

Ustalenie wyników sprawdzianu, egzaminu 
gimnazjalnego, egzaminu maturalnego 
i egzaminów eksternistycznych oraz wydanie 
informacji/świadectw. 
 

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń 
i konferencji dla dyrektorów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych uczestniczących 
w szkoleniach i konferencjach na temat 
sprawdzianu i egzaminów z zakresu 
kształcenia ogólnego oraz wyników tych 
egzaminów. 
 

Szkolenie kandydatów na egzaminatorów 
oraz egzaminatorów.  
 

Analizowanie wyników sprawdzianu, 
egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 
maturalnego oraz egzaminów 
eksternistycznych. 

W minionym roku przeprowadzono: 
- sprawdzian w 1 842 SP dla 57 064 osób,  
- egzamin gimnazjalny w 1 171 szkołach 
  dla 58 395 uczniów, 
- egzamin maturalny w „starej” i „nowej”  
  formule w 1 106 szkołach i placówkach  
  dla 51 489 absolwentów (43 072 „nowa”  
  i 8 417 „stara” matura). 
Wykonano wszystkie zadania związane 
z organizacją egzaminów, a zdającym 
wydano łącznie 166 948 dokumentów 
o wynikach. Świadectwo dojrzałości 
otrzymały 35 204 osoby - zdawalność 
matury 84,1%. 
Przeprowadzono także 671 egzaminów 
eksternistycznych z zakresu SP, Gim. i LO 
dla dorosłych, w wyniku których 59 osób 
uzyskało świadectwo ukończenia szkoły. 
 

Zorganizowano 68 działań w obszarze 
upowszechniania informacji o egzaminach 
z zakresu kształcenia ogólnego, w tym: 
- 42 szkolenia kadry kierowniczej szkół 
  (25 z zakresu procedur przeprowadzania  
   egzaminów i 17 o ich wynikach),  
   w których uczestniczyło 3986 dyrektorów  
   szkól lub ich zastępców - 96,77 % stanu. 
- 26 szkoleń kandydatów na egzaminator- 
  rów i egzaminatorów (o 16 grup więcej  
  niż wstępnie zakładano).  
  Nowe uprawnienia uzyskało 281 osób. 
 

 
 

D Y R E K T O R 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

w Poznaniu 
 

Zofia  HRYHOROWICZ 


