EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
wdrażany od roku szkolnego 2012/2013
Akty prawne związane z wprowadzeniem zmodernizowanych egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw
 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r, w sprawie klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego
 Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów
eksternistycznych
 Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych
 Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej
kształcenia w zawodach
 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych

Ogólne informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
1.

Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie będzie przeprowadzany dla:
 uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników, uczniów (słuchaczy) szkół
policealnych
 absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,
w tym również osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą,
uznane za równorzędne ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół
ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych
 osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.
Egzamin zawodowy będzie także przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla
osób, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum oraz co najmniej
dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym wyodrębniono daną
kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

2.

Wymagania egzaminacyjne
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie będzie przeprowadzany na podstawie
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, która
obowiązuje od dnia 1 września 2012 r.
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Egzamin będzie formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy
i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych
w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
Do dnia 1 września roku poprzedzającego rok, w którym będzie przeprowadzony
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zostaną ogłoszone Informatory
o egzaminie, zawierające w szczególności przykładowe pytania i zadania wraz
z rozwiązaniami.
Informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
przeprowadzanego w roku 2012 i w roku 2013 będą ogłoszone do dnia 31
października 2012 roku.
3.

Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się:
• z części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego
• z części praktycznej przeprowadzanej w formie testu praktycznego

4. Termin przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
Egzaminu zawodowy będzie przeprowadzany w terminie ogłoszonym przez dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej na stronie internetowej komisji okręgowej nie później
niż na 5 miesięcy przed ustaloną z dyrektorem Komisji Centralnej datą rozpoczęcia
egzaminu.
5. Zgłoszenia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
5.1 Zgłaszanie szkół/placówek/kwalifikacyjnych kursów zawodowych
Dyrektor szkoły, placówki kształcenia ustawicznego lub placówki kształcenia
praktycznego, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzany egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie, oraz pracodawca, u którego ma być po raz pierwszy
przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie mają obowiązek do
dnia 1 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzany egzamin zawodowy,
zgłosić do okręgowej komisji egzaminacyjnej odpowiednio szkołę/placówkę albo miejsce,
w którym ma być przeprowadzany egzamin wraz z wnioskiem o udzielenie upoważnienia
do organizacji części praktycznej egzaminu i wnioskiem o upoważnienie do organizacji
części pisemnej (tylko wtedy jeżeli szkoła/placówka planuje przeprowadzenie części
pisemnej egzaminu z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania
egzaminu). Wnioski o upoważnienie do organizacji części praktycznej i części
pisemnej wraz z załącznikami są do pobrania w zakładce Egzaminy→Egzamin
zawodowy→Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
W przypadku, gdy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie będzie
przeprowadzany po raz pierwszy w roku szkolnym 2012/2013 zgłoszenie
szkoły/placówki/pracodawcy powinno być złożone do dnia 30 września 2012 r.
Podmioty prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe mają obowiązek poinformować
okręgową komisję egzaminacyjną o rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie
zawodowym w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia tego kształcenia.
Zgłaszanie szkół/placówek/kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za
pośrednictwem formularza internetowego zamieszczonego w Serwisie Okręgowej Komisji
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5.2 Zgłaszanie osób zamierzających przystąpić do egzaminu
Osoby zamierzający przystąpić do egzaminu zawodowego składają pisemną deklarację
przystąpienia do egzaminu zawodowego nie później niż na 4 miesiące przed datą
rozpoczęcia egzaminu ogłoszoną przez dyrektora OKE, z tym że:
 uczeń/słuchacz składa deklarację dyrektorowi szkoły/placówki
 absolwent składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej z oryginałem
świadectwa ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, w którym
wyodrębniono kwalifikację z zakresu której zamierza przystąpić do egzaminu
zawodowego
 osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy (lub uczęszcza na kurs,
którego termin zakończenia określono nie później niż na miesiąc przed ogłoszoną
przez dyrektora OKE datą rozpoczęcia egzaminu zawodowego), składa deklarację
dyrektorowi komisji okręgowej z oryginałem zaświadczenia o ukończeniu
kwalifikacyjnego kursu zawodowego (lub oryginał zaświadczenia o ukończeniu
kursu dostarcza do komisji okręgowej niezwłocznie po ukończeniu kursu)
 osoba posiadająca świadectwo szkolne uzyskane za granicą składa deklarację
dyrektorowi komisji okręgowej z oryginałem zaświadczenia wydanego na
podstawie przepisów w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw
maturalnych uzyskanych za granicą oraz oryginałem lub duplikatem świadectwa
uzyskanego za granicą.
Osoba zamierzająca przystąpić do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie składa, zgodnie z § 10.ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U.
z dnia 17 lutego 2012r. Poz. 188), wniosek do komisji okręgowej o dopuszczenie do tego
egzaminu.
6. Warunki zdania egzaminu i dokumenty otrzymywane przez osobę, która zdała
egzamin
Zdający zda egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyska:
 z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania
oraz
 z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik egzaminu zawodowego ustali i ogłosi komisja okręgowa. Wynik ustalony przez
komisję okręgową będzie ostateczny.
Zdający, który zda egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzyma
świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową.
Zdający, który zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym
zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia ogólnego wymagany dla danego zawodu,
otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydawany przez komisję
okręgową.
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