
 

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół zawodowych, centrów kształcenia 

praktycznego/ustawicznego, podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe 

Wydział Egzaminów Zawodowych OKE w Warszawie zaprasza na szkolenia dotyczące 

organizowania i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

w terminie czerwiec-lipiec 2017 roku oraz organizowania i przeprowadzenia egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2017 roku. 

 
Szanowni Państwo Dyrektorzy 

 

Wydział Egzaminów Zawodowych OKE w Warszawie zaprasza na szkolenia dotyczące 

organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

w terminie czerwiec-lipiec 2017, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji 

letniej 2017: 

 

 dyrektorów szkół zawodowych, 

 dyrektorów szkół (i ich zastępców) przeprowadzających egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie w terminie czerwiec-lipiec 2017 roku (nowy egzamin), 

 dyrektorów szkół przeprowadzających (i ich zastępców) egzamin potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2017 roku (stary egzamin), 

 przewodniczących (i ich zastępców) zespołów nadzorujących część pisemną 

przeprowadzaną z wykorzystaniem elektronicznego systemu, 

 operatorów Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego, 

 przedstawicieli organów prowadzących i nadzorujących prace szkół/placówek. 

 

Dzień Godz. 
Powiat/dzielnica/ 

delegatura KO 
Miejsce szkolenia Zaproszone osoby 

23.05.2017 r. 

wtorek 

11.00 – 

13.00 
Radom 

Zespół Szkół Budowlanych 

 w Radomiu 

ul. Kościuszki 7 

Dyrektorzy szkół 

zawodowych 

24.05.2017 r. 

środa 

10.00 – 

12.00 

powiaty: grodziski, 

legionowski, miński, 

nowodworski, 

otwocki, piaseczyński, 

pruszkowski, 

sochaczewski, 

warszawski zachodni, 

wołomiński, 

żyrardowski 

Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna 

w Warszawie 

Plac Europejski 3 

sala w przyziemiu 

Dyrektorzy szkół 

zawodowych 

24.05.2017 r. 

środa 

12.30 – 

14.00 

województwo 

mazowieckie - 

wszystkie 

szkoły/placówki 

Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna 

w Warszawie 

Plac Europejski 3 

sala w przyziemiu 

Operatorzy Wirtualnego 

Serwera 

Egzaminacyjnego 

 

Przewodniczący 

zespołów nadzorujących 

część pisemną 

przeprowadzaną z 

wykorzystaniem 

elektronicznego systemu 

25.05.2017 r. 

czwartek 

11.00 – 

13.00 
Płock 

Zespół Szkół Technicznych  

w Płocku 

Al. Kilińskiego 4 

Dyrektorzy szkół 

zawodowych 



26.05.2017 r. 

piątek 

11.00 – 

13.00 
Ciechanów 

Zespół Szkół Nr 2  

w Ciechanowie 

ul. Orylska 9 

Dyrektorzy szkół 

zawodowych 

29.05.2017 r. 

poniedziałek 

11.00 – 

13.00 
Siedlce 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3  

w Siedlcach 
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8 

Dyrektorzy szkół 

zawodowych 

30.05.2017 r. 

wtorek 

11.00 – 

13.00 
Ostrołęka 

Mazowieckie Samorządowe 

Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli 

Wydział w Ostrołęce 

ul. Piłsudskiego 38 

Dyrektorzy szkół 

zawodowych 

31.05.2017 r. 

środa 

11.00 – 

13.00 

Warszawa – 

wszystkie dzielnice  

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 

Warszawa  

ul. Księcia Janusza 45/47 

Dyrektorzy szkół 

zawodowych 

 

 

Przed spotkaniami dyrektorom szkół/placówek przekazywane będą naklejki z numerami 

PESEL oraz materiały dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu w tym upoważnienia 

do przeprowadzenia egzaminu: w części pisemnej (egz. elektroniczny) i praktycznej (nowy 

egzamin), etapu praktycznego „240” (stary egzamin – należy uzupełnić wnioski). 

 

Prosimy Dyrektorów szkół o przybycie z wypełnionym Oświadczeniem w sprawie 

zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem 

(Załącznik II. 4 Procedury…) oraz pieczątkami imiennymi. 

 

W przypadku odbioru materiałów przez inną osobę, osoba ta powinna przedstawić: 

 upoważnienie potwierdzone przez Dyrektora, 

 Oświadczenie w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed 

nieuprawnionym ujawnieniem wypełnione przez Dyrektora, 

 Oświadczenie w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed 

nieuprawnionym ujawnieniem wypełnione przez daną osobę. 

 


