WNIOSEK do CKE – dot. zawyżania wyników uczniom na maturze z języka polskiego [i …]
Od: Bogdan Stępień
***************
***************
Do: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Pan dr Marcin SMOLIK
CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA
ul. Józefa Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa
e-mail: ckesekr@cke.edu.pl
Dnia 30 października 2014 r.
TEMAT: Zawyżanie - od lat - wyników uczniom na maturze z języka polskiego (i matematyki ?)
Szanowny Panie Dyrektorze,
Dnia 13 października 2014 r. przedstawiłem publicznie artykuł zatytułowany „W USA za to
grozi do 20 lat więzienia a w Polsce ile?” - dostępny tutaj > http://www.iar.pl/aktualnosci/201410-13_Matura.html.
W artykule tym nie podejrzewam praktykowania oszustwa w ocenianiu na maturze z języka
polskiego z poziomu podstawowego a twierdzę, że od lat na granicy progu zdawalności naciągane są wyniki uczniom - inaczej mówiąc twierdzę, że odbywa się oszustwo.
Art. 9a ust. 2 pkt 6 ustawy o systemie oświaty stanowi, że do zadań CKE należy „koordynowanie działalności okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz nadzorowanie ich prac związanych
z opracowywaniem propozycji zestawów zadań, pytań i testów do sprawdzianu i egzaminów,
o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1
i 3, a także nadzorowanie prac związanych z ich przeprowadzaniem i ocenianiem przez okręgowe
komisje egzaminacyjne prac egzaminacyjnych, w celu zapewnienia jednolitości i jakości działań
wykonywanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz porównywalności wyników sprawdzianu, egzaminów i egzaminów eksternistycznych.”.
Skoro tak, to wnioskuję o zbadanie/ocenienie przez CKE skali oszustwa na maturze z języka
polskiego (oraz ocenę czy z matematyki też ten proceder występuje) z poziomu podstawowego
wg poszczególnych OKE oraz przedstawienie mi - wyników tych badań wraz z podjętymi działaniami CKE eliminującymi w przyszłości ten proceder, w terminie do końca listopada 2014 r.
Proszę poruszony problem potraktować poważnie.
Odpowiedź na ten wniosek proszę niezwłocznie przesłać na adres: bogdan@iar.pl .

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień
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