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Informacja o zgłaszaniu harmonogramów egzaminów z kwalifikacji do podstawy PP2012 
 

Informujemy, że udostępniliśmy formularz internetowy do zgłaszania harmonogramów egzaminów 

pisemnych i praktycznych na sesję lato-2018. Formularz dotyczy kwalifikacji „jednoliterowych”, 

czyli zgodnych z podstawą programową 2012 r. (Harmonogramy kwalifikacji „dwuliterowych – 

PP2017 – będą zgłaszane przez system SIOEPKZ). 

 

W tym roku wprowadzamy kilka udogodnień do formularza: 

 Formularz umożliwia zgłaszanie harmonogramów zarówno egzaminów praktycznych jak i 

pisemnych 

 W formularzu są uwzględnione przekierowania między ośrodkami zgodnie z 

porozumieniami przesłanymi do OKE. W tych przypadkach jest konieczne podanie kodu 

placówki macierzystej (skąd przychodzą osoby zdające). 

 Formularz umożliwia także przypisywanie konkretnych uczniów do wybranych zmian (co 

jest przydatne na przykład dla tworzenia odrębnych zmian dla osób z dostosowaniami). 

Warto pamiętać, że przypisywanie według PESELi nie jest konieczne – w przypadku 

pominięcia PESELi program automatycznie przypisze zgłoszone osoby do terminów zmian. 

 Z uwagi na rozszerzenie funkcjonalności formularza podstawą do wprowadzenia 

harmonogramów PP2012 do bazy egzaminacyjnej OKE będzie formularz internetowy. 

Każda placówka proszona jest więc o wypełnienie formularza internetowego. 

 Formularz umożliwia wydruk wersji papierowej i przesłanie jej do OKE w tradycyjnej 

formie (z podpisem i pieczęcią).  

 

Formularz jest dostępny w internecie na stronie: 

http://oke.waw.pl/kwalifikacje 
 

Logowanie do formularza odbywa się podobnie jak do Systemu Wymiany Plików. 

Kod placówki – należy podać kod szkoły lub ośrodka, czyli identyfikator OKE, 

zaczynający się od 14… 

Hasło – należy podać hasło takie jak hasło do Systemu Wymiany Plików 

(przekazane przez OKE) 

 

 

Terminy zgłaszania harmonogramów: 

na część pisemną – 18 marca 2018 

na część praktyczną – 21 marca 2018 

 

 

Poniżej zamieszczamy Instrukcję obsługi formularza harmonogramów PP2012. 

http://oke.waw.pl/kwalifikacje


 

Instrukcja korzystania z formularza: Zgłoszenie harmonogramu egzaminów 

 Formularz pozwala na ustalenie harmonogramu części pisemnej i praktycznej egzaminów z 

kwalifikacji na sesję lato-2018 i spełnia rolę Załącznika 17.waw 

 Logowanie do formularza dokonuje się poprzez podanie kodu szkoły/ośrodka i klucza dostępu. Klucz 

dostępu jest taki sam jak klucz dostępu do Systemu Wymiany Plików.  

 Formularz automatycznie weryfikuje ustawienia harmonogramu z liczbą zgłoszonych osób oraz osób 

przekierowanych na mocy porozumień zaakceptowanych w OKE.   

Objaśnienia pól formularza. 

 
1. Pole informacyjne. Kolor zielony i komunikat "Harmonogram jest gotowy" oznacza, że harmonogram jest 

ustawiony poprawnie i zakończony. Harmonogram jest w tym momencie dostępny dla OKE Warszawa. W 

przypadku gdy harmonogram zawiera błędy lub nie jest ukończony - panel ma kolor czerwony i wyświetlają 

się komunikaty informacyjne o błędach. Harmonogramy można zmieniać (także te już gotowe) aż do 

ostatniego dnia terminu zgłaszania harmonogramów. 

2. Wydruk dokumentu. Kiedy harmonogram zostanie poprawnie ustawiony można go wydrukować. Opcja 

wydruku nie jest widoczna dopóki harmonogram nie jest poprawnie ustawiony. 

3. Przycisk "Zapisz zmiany". Przycisk zapisujący dokonane ustawienia harmonogramu. Przyciski zapisywania 

zmian są też dostępne w każdym wierszu tabeli. Porada: Zapisuj zmiany jak najczęściej. 

4. Kod kwalifikacji. Każdy wiersz tabeli ustawia jedną zmianę egzaminu dla kwalifikacji widocznej z lewej 

strony wiersza. 

5. Dodaj zmianę. Kliknięcie powoduje dodanie nowej zmiany dla kwalifikacji (w przykładzie - dla kwalifikacji 

A.30). Po kliknięciu otworzy się panel, w którym można ustawić datę, godzinę, salę, liczbę uczniów i liczbę 

członków zespołu egzaminacyjnego dla nowej zmiany. 

6. Data egzaminu. Wybierz datę zmiany egzaminu. Dostępne są tylko daty wynikające z komunikatu CKE. 

7. Godzina egzaminu. Wybierz godzinę zmiany egzaminu. Dostępne są tylko godziny wynikające z 

komunikatu CKE. 

8. Numer sali. Wpisz dowolny numer lub oznaczenie sali (np. 1, 16, A, 1A, zielona). Prosimy nie przekraczać 

długości 10 znaków. 



9. Liczba zdających. Należy wpisać liczbę zdających na tej zmianie. Program sprawdza, czy liczba zdających 

nie jest większa niż dopuszczalna (dla kwalifikacji w modelach "w"). Program sumuje liczby uczniów we 

wszystkich zmianach dla każdej kwalifikacji i sprawdza, czy ta liczba nie jest różna od liczby zgłoszonych 

uczniów. W przypadku błędu jest on sygnalizowany czerwonym tłem komórki oraz informacją w Polu 

informacyjnym (u góry tabelki). 

10. Forma arkuszy. Pozwala wybrać typ arkusza (standardowy lub których z dostosowanych). Wybrany typ 

będzie przypisany do wszystkich uczniów na tej zmianie. Domyślnie typ arkusza jest ustawiony na 

"Standardowy".  

11. Liczba członków zespołu. Wybierz liczbę członków zespołu egzaminacyjnego. 

12. Przekierowanie. Pole opcjonalne. Wykorzystaj  to pole, jeśli chcesz ustawić na zmianie zdających 

przekierowanych z placówki macierzystej. Wpisz kod placówki, z której przychodzą zdający. Uwaga! 

Przekierowanie wymaga wcześniejszego zawarcia porozumienia i akceptacji OKE. 

(UWAGA: Jeśli masz zdających z różnych placówek, których chcesz umieścić na jednej zmianie w tej samej 

sali – powinieneś utworzyć dla każdej placówki osobny wiersz tabeli z tą samą datą egzaminu, godziną i 

oznaczeniem sali, a następnie wpisać odpowiednie liczby osób i kody placówek macierzystych). 

13. Uczniowie / PESELE. To pole jest opcjonalne - można pozostawić je puste. Gdy pole jest puste, program 

automatycznie przypisze zdających do tej zmiany. Jeśli chcesz przypisać do tej zmiany konkretnych uczniów - 

wpisz ich PESELe. Oddziel PESELe ENTERAMI, przecinkami lub spacjami. Jeśli liczba PESEli będzie mniejsza 

niż liczba zdających to program przypisze do zmiany zdających o wpisanych PESELach a pozostałych dobierze 

automatycznie. 

14. Przycisk "Zapisz zmiany" i link "Usuń zmianę". Przycisk "Zapisz zmiany" zapisuje wszystkie ustawienia. 

Link "Usuń zmianę" usuwa bieżącą zmianę. Operacja usunięcia wymaga potwierdzenia. Jeśli potwierdzisz i 

usuniesz zmianę niepotrzebnie nie można tego cofnąć. Wówczas należy dodać nową zmianę i ponownie 

ustawić potrzebne informacje.  

Pamiętaj! 

 

Po poprawnym zakończeniu ustawiania harmonogramu - pole informacyjne na górze tabelki podświetli się 

na zielono i pokaże się komunikat: "Harmonogram jest gotowy". W tym momencie harmonogram jest 

dostępny dla OKE Warszawa. Nie musisz go wysyłać. Natomiast możesz go wydrukować dla swoich potrzeb, 

a także opieczętować wydruk i przesłać do OKE Warszawa faxem lub listem. 

 

Pole informacyjne w kolorze czerwonym< oznacza, że harmonogram nie jest poprawnie ustawiony. 

Komunikaty w polu informacyjnym podpowiadają możliwe przyczyny. 

W razie pytań prosimy o telefon do Pracowni Analiz Wyników Egzaminacyjnych OKE Warszawa, tel. 22 

457-03-22. 


