EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
SESJA_ZIMA_2016
INFORMACJA O WYNIKACH
1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym
Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej egzamin
potwierdzający kwalifikacje zawodowe odbył się:
•

etap pisemny − 11 stycznia 2016 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół zawodowych

•

etap praktyczny − 12 stycznia 2016 r. dla absolwentów techników i szkół policealnych

W sesji zimowej roku szkolnego 2015/2016 do egzaminu zawodowego mieli prawo przystąpić
absolwenci wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy ukończyli szkołę
w styczniu.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składał się z dwóch etapów:




etapu pisemnego przeprowadzanego w formie testu i złoŜonego z dwóch części, podczas których
zdający rozwiązywali:
▫

w Części I – zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji
w danym zawodzie

▫

w Część II – zadania sprawdzające wiadomości
z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

i

umiejętności

związane

etapu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego zadania właściwego dla
danego zawodu, sprawdzającego umiejętności właściwe dla danego zawodu opisane
w standardzie wymagań egzaminacyjnych.

Warunkiem zdania etapu pisemnego egzaminu zawodowego było uzyskanie przez zdającego:
i

-

co najmniej 50% moŜliwych do uzyskania punktów z Części I (co najmniej 25 pkt)

-

co najmniej 30% moŜliwych do uzyskania punktów z Części II (co najmniej 6 pkt)

Warunkiem zdania etapu praktycznego egzaminu zawodowego było uzyskanie przez
zdającego co najmniej 75% moŜliwych do uzyskania punktów (ich liczba zaleŜała od zawodu).
Warunkiem zdania egzaminu i otrzymania przez zdającego dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje w danym zawodzie było zdanie obu etapów egzaminu.
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2. Efektywność zdawania egzaminu zawodowego
2.1

Efektywność zdawania egzaminu zawodowego przez absolwentów
techników i szkół policealnych

• Województwo kujawsko−
−pomorskie
W województwie kujawsko-pomorskim do egzaminu zawodowego przeprowadzanego
w sesji zimowej roku szkolnego 2015/2016 przystąpiło łącznie 29 zdających, w tym:
−

do etapu pisemnego

− 3 zdających

−

do etapu praktycznego

− 27 zdających

Liczbę punktów, stanowiącą podstawę uznania odpowiedniego etapu egzaminu
za zdany otrzymało:
−

w etapie pisemnym

− 1 z 3 (33,3%) zdających

−

w etapie praktycznym

− 19 z 27 (70,4%) zdających.

W województwie kujawsko-pomorskim egzamin zawodowy zdało i otrzymało dyplomy
potwierdzające kwalifikacje zawodowe 19 z 29 (65,5%) wszystkich absolwentów, którzy
przystąpili do egzaminu (do obydwu etapów lub odpowiedniego etapu egzaminu).

• Województwo pomorskie
W województwie pomorskim do egzaminu zawodowego przeprowadzanego w sesji zimowej
roku szkolnego 2015/2016 przystąpiło łącznie 18 zdających, w tym:
−

do etapu pisemnego

− 4 zdających

−

do etapu praktycznego

− 17 zdających

Liczbę punktów, stanowiącą podstawę uznania odpowiedniego etapu egzaminu
za zdany otrzymało:
−

w etapie pisemnym

− 4 z 4 (100,0%) zdających

−

w etapie praktycznym

− 9 z 17 (52,9%) zdających.

W województwie pomorskim egzamin zawodowy zdało i otrzymało dyplomy potwierdzające
kwalifikacje zawodowe 10 z 18 (55,6%) wszystkich absolwentów, którzy przystąpili do
egzaminu (do obydwu etapów lub odpowiedniego etapu egzaminu).

W zamieszczonych na następnych stronach Tabelach 2.1.1 i 2.1.2 zestawione są szczegółowe
dane na temat efektywności zdawania egzaminu z zakresu poszczególnych zawodów z podziałem na
populację zdających z województwa kujawsko−pomorskiego i pomorskiego.
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Tabela 2.1.1.
Liczba i procent* wszystkich absolwentów z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zdali egzamin i otrzymali dyplomy

Egzamin zawodowy
Symbol
cyfrowy
zawodu

Nazwa zawodu

przystąpili

zdali i otrzymali dyplomy

do egzaminu
liczba*

Technik mechanik
Technik informatyk
Fototechnik
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik rolnik
Ratownik medyczny
Technik farmaceutyczny
Technik masaŜysta
Technik administracji

311[20]
312[01]
313[01]
315[01]
321[05]
322[06]
322[10]
322[12]
343[01]
Razem

%**

liczba
1
1
1
3
5
5
1
1
1
19

1
5
1
4
5
8
1
2
2
29

100,0%
20,0%
100,0%
75,0%
100,0%
62,5%
100,0%
50,0%
50,0%
65,5%

* - liczba wszystkich absolwentów, którzy przystąpili do co najmniej jednego z etapów egzaminu
** - odniesienie – liczba absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego

Tabela 2.1.2.
Liczba i procent* wszystkich absolwentów z województwa pomorskiego, którzy zdali egzamin i otrzymali dyplomy

Egzamin zawodowy
Symbol
cyfrowy
zawodu

Nazwa zawodu

przystąpili

zdali i otrzymali dyplomy

do egzaminu
liczba

liczba*
Technik elektryk

311[08]

%**

3

2

66,7%

Technik mechanik pojazdów samochodowych

311[52]

2

2

100,0%

Technik informatyk

312[01]

2

1

50,0%

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

315[01]

2

0

0,0%

Technik architektury krajobrazu

321[07]

1

1

100,0%

Technik administracji

343[01]

5

3

60,0%

Technik usług fryzjerskich

514[02]

2

1

50,0%

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

515[01]
Razem

1
18

0
10

0,0%
55,6%

* - liczba wszystkich absolwentów, którzy przystąpili do co najmniej jednego z etapów egzaminu
** - odniesienie – liczba absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
26 lutego 2016 r.

3

