
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego/ustawicznego, Wydział 

Egzaminów Zawodowych OKE w Warszawie zaprasza na konferencje dotyczące przygotowania do 

egzaminów w 2015 roku oraz organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie w terminie sierpień-październik 2014 roku 

Harmonogram konferencji 

Data Godzina Szkoły Miejsce 
Osoby 

zaproszone 

3 września 
2014r. 
środa 

11:00 – 
13.00 

z m. Radom i z powiatów: 
białobrzeski, grójecki, kozienicki, 

lipski, przysuski, radomski, 
szydłowiecki, zwoleński 

Zespół Szkół 
Budowlanych 
w Radomiu 

Radom 
ul. Kościuszki 7 

Dyrektorzy 
szkół/placówek 

4 września 
2014r. 

czwartek 

11:00 – 
13.00 

z m. st. Warszawy i powiatów: 
grodziski, legionowski, miński, 
pruszkowski, sochaczewski, 

otwocki, piaseczyński, wołomiński, 
nowodworski, warszawski zachodni, 

żyrardowski; 
z m. Siedlce i powiatów: 

garwoliński, łosicki, siedlecki, 
sokołowski, węgrowski; 

Zespół Szkół Nr 66 
 w Warszawie  

Warszawa  

ul. Myśliwiecka 6 

Dyrektorzy 
szkół/placówek 

5 września 
2014r. 
piątek 

11:00 – 
13.00 

z powiatów: ciechanowski, mławski, 
płoński, pułtuski, żuromiński; 

z m. Płock i powiatów; gostyniński, 
płocki, sierpecki; 

z m. Ostrołęka i powiatów: 
makowski, ostrołęcki, ostrowski, 

przasnyski, wyszkowski 

Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa 

w Ciechanowie 

Ciechanów 
ul. Narutowicza 9 
parter sala nr 30 

Dyrektorzy 
szkół/placówek 

10 września 
2014r. 
środa 

11.00 – 
12.30 

z województwa mazowieckiego 

Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna 
w Warszawie, 

Plac Europejski 3  
(dawniej ul. Grzybowska 
77) sala w przyziemiu 

Przewodniczący 
ZNCP powołani 

w terminie sierpień-
październik 2014r. 
(w szczególności 
w kwalifikacjach 

przeprowadzanych 
w formie w, wk) 

 

Wydział Egzaminów Zawodowych OKE w Warszawie zaprasza na w/w spotkania przedstawicieli organów 

prowadzących i nadzorujących prace szkół/placówek. 

Ze względów logistycznych zaproszenie skierowane jest do nie więcej niż jednej osoby ze szkoły/placówki. 

 

 

Dotyczy dyrektorów szkół, w których odbędzie się egzamin w terminie sierpień-październik 2014 roku: 

 

Przed rozpoczęciem spotkania dyrektorom szkół/placówek przekazywane będą naklejki z numerami PESEL oraz materiały 

dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu. 

Prosimy Dyrektorów szkół o przybycie z wypełnionym Oświadczeniem w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych 

przed nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych (Załącznik 9 Procedury…) oraz pieczątkami imiennymi. 

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

 upoważnienie wystawione 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. 


