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1. Informacje

o egzaminie zawodowym

Egzamin zawodowy jest
oceny poziomu opanowania
i
z zakresu jednej kwalifikacji
w zawodzie ustalonych w podstawie programowej
w zawodzie szkolnictwa
Jest przeprowadzany na podstawie
w podstawie programowej
w zawodzie szkolnictwa
Na podstawie
MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie
w zawodach szkolnictwa
oraz klasyfikacji
szkolnictwa
oraz
MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie
podstaw programowych
w zawodach szkolnictwa
oraz dodatkowych
zawodowych
w zakresie wybranych
szkolnictwa
od 1
2019 r.
wprowadzane zmiany w szkolnictwie
zawodowym.
Klasyfikacja
szkolnictwa
o
oraz zawody
do
o kwalifikacje
w zawodzie,
o poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji
ych w zawodach i dla kwalifikacji
ych.
Nowe podstawy programowe
w zawodach szkolnictwa
i klasyfikacja
szkolnictwa
od roku szkolnego 2019/2020 w:
klasie I
I stopnia;
semestrze I
policealnej;
klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum;
klasie I
technikum;
a od roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I
II stopnia,
a w latach
w kolejnych klasach lub semestrach tych
Od dnia 1
2020 r. przewidziano
na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w oparciu o
w zawodach szkolnictwa
podstawami programowymi
w zawodach szkolnictwa
w p ro w a d z on y mi od 1
2019 roku jest przygotowanie
do wykonywania pracy zawodowej, aktywnego
funkcjonowania na
rynku pracy oraz do nabycia dodatkowych
zawodowych w zakresie wybranych
dodatkowych
zawodowych lub kwalifikacji rynkowych
w Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji.
w zawodach szkolnictwa
jest prowadzone w oparciu o podstawy programowe
w zawodach
szkolnictwa
opisane w formie oczekiwanych
wiedzy,
zawodowych oraz
kompetencji personalnych i
W podstawie programowej
w zawodzie szkolnictwa
dla
kwalifikacji wskazane jednostki
1)
i
pracy;
2) jednostki
typowe dla danej kwalifikacji;
3)
obcy zawodowy;
4) kompetencje personalne i
5)
pracy
dla
nauczanych na poziomie technika).
Zawody szkolnictwa
do 32
zawodowych lub zakres,
w jakim
te wykorzystywane podczas wykonywania
zawodowych. Zawody jedno- lub dwukwalifikacyjne.
Zawody jednokwalifikacyjne
przede wszystkim zawodami nauczanymi w
szkole I stopnia. W
zawody dwukwalifikacyjne.
W zawodach nauczanych w technikum
jest w wielu przypadkach kwalifikacja
w zawodzie
nauczanym w
szkole I stopnia,
i
do uzyskiwania kolejnych
kwalifikacji w innym zawodzie w ramach tej samej
W
zawodach, dla
i
stanowi
jeden
nauczany
w
szkole I stopnia,
w zawodzie nauczanym
na poziomie technika.
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Egzamin zawodowy jest egzaminem
uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie jednej kwalifikacji,
a w przypadku uzyskania
kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji
w danym zawodzie
oraz posiadania odpowiedni dla danego zawodu
zasadniczego zawodowego lub
zasadniczego
lub
dyplomu zawodowego.
Egzamin zawodowy jest egzaminem
uzyskanie
i obiektywnej oceny poziomu
poprzez zastosowanie jednolitych
oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu,
opracowanych przez instytucje
od systemu
instytucji
Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem
komisji egzaminacyjnych,
przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na terenie swojej
komisje egzaminacyjne (
9)
i
egzaminy zawodowe. Egzaminy

Dla kogo jest przeprowadzany egzamin zawodowy?
Do egzaminu zawodowego:
uczniowie
I stopnia
pracownikami oraz
pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy
uczniowie
oraz
II stopnia i
-

uczniowie

uczniowie
I stopnia
pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania
zawodowego u pracodawcy
absolwenci
I stopnia,
II stopnia,
i
policealnych oraz absolwenci
ponadgimnazjalnych: zasadniczych
zawodowych i
kwalifikacyjny kurs zawodowy,
osoby
zawodu
lub przyuczenie do pracy
program
przyuczenia do pracy
wymagania
w podstawie programowej
w zawodzie szkolnictwa
lub podstawie programowej
w zawodach,
osoby
warunki dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego zawodowego.
Uwaga: Do egzaminu eksternistycznego zawodowego
osoby,
po raz pierwszy
o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego po dniu 31 stycznia 2021 roku.
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wniosek

2. Wymagania,

aby

do egzaminu zawodowego

Organizacja i przebieg egzaminu zawodowego
w
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia
2019 r. w sprawie
i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu
kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2019 poz. 1707)
Przed egzaminem zawodowym
musi
nie
a) dnia 15
do egzaminu zawodowego,
2 listopada a 28 lutego danego roku szkolnego;
b) dnia 7 lutego
do egzaminu zawodowego,
1 kwietnia a 31 sierpnia danego roku szkolnego.
uczniem lub

,

1.
2.

zamierza

dyrektorowi

termin

w komunikacie,

3),

.
specjalnego wydane ze
o charakterze pomocniczym
3d);

na

do egzaminu zawodowego, to
do egzaminu zawodowego (
dyrektorowi
,
w zawodzie z
do egzaminu zawodowego.

i

zamierza

1)
2)
3)
zamierzasz

absolwentem
I stopnia,
zawodowego w zawodzie nauczanym w
to
1)
2)
dyrektorowi
3)
absolwentem

w komunikacie,

do egzaminu zawodowego, to
do egzaminu zawodowego (

Uwaga:
posiadasz orzeczenie o potrzebie
w zawodzie, dla
przewidziano
do egzaminu zawodowego (
absolwentem,

do:
termin

uczniem
szkole I stopnia,

3);
;

zamierzasz

to
1)
komisji egzaminacyjnej

ze

z zakresu

II stopnia,
nie
egzaminu
zamierza
do egzaminu zawodowego

do egzaminu zawodowego (
I stopnia,
I stopnia.

,

3);

do egzaminu zawodowego,

do egzaminu zawodowego (
na twoje miejsce zamieszkania;

3a) i

2)

1)
2)
3)

kwalifikacyjny kurs zawodowy to
do egzaminu zawodowego (
podmiotowi
kwalifikacyjny kurs zawodowy;
o
tego kursu zawodowego.
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3b);

dyrektorowi

w kwalifikacyjnym kursie zawodowym,
egzaminu zawodowego, to
do egzaminu zawodowego (
podmiotowi
kwalifikacyjny kurs zawodowy;
o
kwalifikacyjnego kursu zawodowego

pierwszym dniem terminu
1)
2)
3)

nie

na 6 tygodni przed
3b);
po jego

Uwaga: W przypadku likwidacji podmiotu
kwalifikacyjny kurs zawodowy,
ten kurs i nie
deklaracji temu podmiotowi, lub ponownie
do egzaminu zawodowego,
dyrektorowi
komisji egzaminacyjnej
ze
na miejsce realizacji kwalifikacyjnego kursu zawodowego, wraz
z
o
kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
uczestnikiem praktycznej nauki zawodu
to
1)
2)
3)

1)
2)
3)
4)

o

do egzaminu zawodowego (
dyrektorowi
komisji egzaminacyjnej
przygotowania zawodowego

lub przyuczenia do pracy
3c);
ze

na miejsce zamieszkania,

zamierza
do egzaminu eksternistycznego zawodowego, to
wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego (
7);
do egzaminu zawodowego (
3c)
wniosek
dyrektorowi
komisji egzaminacyjnej
miejsce zamieszkania;
dokumenty
co najmniej dwa lata
lub pracy w zawodzie, w
zgodnie z
szkolnictwa
z

Termin
wniosku:
do dnia 7 lutego
do dnia 15

zamierzasz
zamierzasz

ze

na

do egzaminu w tym samym roku, w
do tego egzaminu w roku

Uwaga:
kwalifikacyjny kurs zawodowy lub
zawodu
lub przyuczenie do pracy
lub
do egzaminu eksternistycznego
zawodowego, twoja deklaracja musi
o zdaniu egzaminu zawodowego z zakresu innej kwalifikacji
w tym samym zawodzie, w
zamierzasz
do egzaminu zawodowego,
.
absolwentem
lub inny dokument, wydane za
w Rzeczypospolitej
Polskiej
zasadnicze zawodowe,
zasadnicze
lub
lub posiadasz
szkolne uzyskane za
odpowiedniej
ponadgimnazjalnej lub
ponadpodstawowej i zamierzasz
do egzaminu zawodowego,
to
1)
do egzaminu zawodowego (
3c);
2)
dyrektorowi komisji
ze
na miejsce zamieszkania, a w przypadku
miejsce zamieszkania za
dyrektorowi komisji
ze
na ostatnie
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3)
wydane na podstawie
w sprawie nostryfikacji
szkolnych i
maturalnych
uzyskanych za
4)
lub
uzyskanego za
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nie
1)
2)
ustalonego dla
Uwaga:
deklaracji, to

uczniem
1)
2)

egzaminu zawodowego i zamierza ponownie do niego
, to
do egzaminu zawodowego (
3);
po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego, z zachowaniem terminu
deklaracji.

o wynikach egzaminu zawodowego po
w terminie 7 dni od dnia przekazania szkole,
kwalifikacyjny kurs zawodowy tej informacji.

terminu ustalonego dla
lub centrum, pracodawcy, podmiotowi

pracownikiem zatrudnionym w celu nauki zawodu u pracodawcy
I stopnia, to
do egzaminu zawodowego (
dyrektorowi
, do

i
3);

pracownikiem zatrudnionym w celu nauki zawodu u pracodawcy
i doskonalenia zawodowego lub u pracodawcy, zdajesz eksternistyczny egzamin

i
w
zawodowy i
1)
do egzaminu zawodowego (
do eksternistycznego egzaminu zawodowego (
7);
z
dyrektorowi
egzaminacyjnej, w terminie
2)
egzaminu eksternistycznego zawodowego.

3c) i wniosek o dopuszczenie
wniosku,

pracownikiem zatrudnionym u pracodawcy
zdajesz egzamin kwalifikacyjny
czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb
zgodnie z przepisami
kwalifikacyjnych na
czeladnika i mistrza w zawodzie.
Egzamin przeprowadzany dla ucznia
pracownika, osoby
,
zawodu
lub przyuczenie do pracy
osoby
egzamin eksternistyczny zawodowy, osoby,
jako
absolwent
do egzaminu po raz trzeci i kolejny i osoby,
kwalifikacyjny kurs zawodowy
i
do egzaminu po raz trzeci i kolejny, jest
.
na

wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego
zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym. W przypadku ponownego
do egzaminu zawodowego
przez osoby, o
mowa
,
za ten egzamin wynosi:
- w przypadku
1/3
- w przypadku
2/3
Dyrektor

komisji egzaminacyjnej ustala i publikuje na swojej stronie internetowej

Dyrektor
komisji egzaminacyjnej
z
lub
za egzamin zawodowy
o niskich
dochodach, na jej wniosek. Osoby
o zwolnienie z
lub
za egzamin zawodowy
do
wniosku o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego (
7) dokumenty
za egzamin zawodowy wnosi
na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora
komisji egzaminacyjnej.
za egzamin ucznia
pracownika wnosi pracodawca.
wniesienia
dyrektorowi
komisji egzaminacyjnej nie
na 30 dni przed terminem tego egzaminu.
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Termin i miejsce

do egzaminu zawodowego

Egzamin zawodowy
przeprowadzany w
roku szkolnego, a w przypadku
praktycznej tego
egzaminu w
w okresie ferii letnich lub zimowych, w terminach ustalonych przez dyrektora
komisji
egzaminacyjnej, na podstawie harmonogramu
w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Harmonogram przeprowadzania egzaminu zawodowego jest
przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie
do dnia 20 sierpnia roku szkolnego
rok szkolny, w
jest przeprowadzany egzamin zawodowy.
Dyrektor
komisji egzaminacyjnej
termin egzaminu zawodowego na stronie internetowej
komisji
egzaminacyjnej nie
na 5
przed terminem
egzaminu zawodowego.
Dyrektor
informuje
i
o
do egzaminu zawodowego odpowiednio w danym roku
szkolnym lub danym semestrze.
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie
do dnia 20 sierpnia roku szkolnego
rok szkolny,
w
jest przeprowadzany egzamin
list kwalifikacji
w zawodach
w klasyfikacji
szkolnictwa
z
zadania egzaminacyjne w
praktycznej egzaminu zawodowego
jawne,
wraz z podaniem miejsca
tych
do publicznej
.
Do
zawodowego:
1)
w szkole, do
2) absolwent
w szkole,
3) osoba,
kwalifikacyjny kurs zawodowy,
lub w miejscu wskazanym przez ten podmiot.
Informacje o terminie i miejscu egzaminu przekazuje
a w przypadku
deklaracje do
Do
1)

w podmiocie
odpowiednio dyrektor
egzaminacyjnej dyrektor

egzaminu zawodowego:
w szkole, do
albo w
zawodu lub u pracodawcy, u
odbywa
2) absolwent
w szkole,
albo w
zawodu lub u pracodawcy, u
3) osoba,
kwalifikacyjny kurs zawodowy,
w miejscu wskazanym przez ten podmiot.

W uzasadnionych przypadkach
absolwent lub osoba,
do
praktycznej egzaminu zawodowego w innym miejscu
komisji egzaminacyjnej.
Osoba
do egzaminu eksternistycznego zawodowego
centrum, u pracodawcy lub w podmiocie
komisji egzaminacyjnej.

zawodu

kwalifikacyjny kurs zawodowy

albo centrum, w
zawodu;
albo centrum, w
zawodu;
w podmiocie

,
komisji egzaminacyjnej.

odbywa

ten kurs zawodowy lub

kwalifikacyjny kurs zawodowy,
przez dyrektora

lub przyuczenie do pracy
oraz osoba
do
praktycznej egzaminu zawodowego w szkole,
kwalifikacyjny kurs zawodowy, wskazanych przez dyrektora

lub

W przypadku likwidacji lub
lub likwidacji w szkole
w danym zawodzie dyrektor
komisji egzaminacyjnej informuje:
1) absolwenta o miejscu
do
praktycznej egzaminu zawodowego nie
na
przed pierwszym
dniem terminu
egzaminu zawodowego;
2) dyrektora
lub centrum lub
o
absolwenta do
praktycznej egzaminu
zawodowego w danej szkole,
danym centrum lub u danego pracodawcy nie
na 2
przed
pierwszym dniem terminu
egzaminu zawodowego,
w komunikacie.
Uwaga: Dyrektor
w
zlikwidowano
w danym zawodzie
egzaminacyjnej z wnioskiem o wskazanie dla absolwenta miejsca przeprowadzenia
w
rezultatem
wykonania zadania lub
egzaminacyjnych jest
w terminie 7 dni od dnia otrzymania deklaracji
przez absolwenta.
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do dyrektora
komisji
praktycznej egzaminu zawodowego,
lub
Wniosek dyrektor

Dostosowanie

egzaminu do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i

Do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do potrzeb edukacyjnych oraz
psychofizycznych,
ze stanu zdrowia
albo
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub absolwent,
w roku szkolnym,
w
do egzaminu zawodowego,
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, na podstawie
tego orzeczenia;
albo absolwent
poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych
w uczeniu
na podstawie tej opinii;
albo absolwent,
w roku szkolnym, w
do egzaminu zawodowego,
psychologiczno-p
w szkole ze
na
adaptacyjne
z
za
zaburzenia komunikacji
lub
lub
na podstawie
pozytywnej opinii rady pedagogicznej;
niewidomy,
z
w tym z
z
w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z
Aspergera, na podstawie
danej dysfunkcji, wydanego przez lekarza;
chory lub niesprawny czasowo, na podstawie
o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
Dokumenty
albo absolwent

specyficzne
do deklaracji.

lub potrzeby edukacyjne lub

o stanie zdrowia

danej dysfunkcji lub
o stanie zdrowia
1) deklaracji w przypadku osoby,
kwalifikacyjny kurs zawodowy;
2) wniosku o dopuszczenie do egzaminu zawodowego, w przypadku osoby
zawodu
lub przyuczenie do pracy
3) wniosku o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego, w przypadku osoby
eksternistycznego zawodowego.
Uwaga: W
o stanie zdrowia

przypadkach
w terminie

do:

do egzaminu

danej dysfunkcji lub
nia deklaracji i wniosku.

termin

Informacja o
dostosowania
i form przeprowadzania egzaminu zawodowego jest publikowana
na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
w sprawie
dostosowania
i form przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Egzamin zawodowy

z orzeczeniem o potrzebie

specjalnego

albo absolwent

orzeczenie o potrzebie
specjalnego, wydane ze
na
do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju
na podstawie tego orzeczenia.

albo absolwent
orzeczenie o potrzebie
niedostosowanie
lub
niedostosowaniem
w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz
z niedostosowania
lub
niedostosowaniem

specjalnego, wydane ze
na
do egzaminu zawodowego
psychofizycznych,
odpowiednio
na podstawie tego orzeczenia.

orzeczenie o potrzebie
specjalnego wydane ze
na
w zawodzie, dla
przewidziano
o charakterze pomocniczym,
do egzaminu zawodowego na
podstawie
w podstawie
w zawodzie szkolnictwa
dla:
1)
zawodu, w
2)
zawodu o charakterze pomocniczym przewidzianego dla zawodu, w
Orzeczenie o potrzebie
specjalnego
albo absolwent
do deklaracji.
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3. Struktura egzaminu zawodowego
Egzamin zawodowy
3.1

z

i

pisemna egzaminu

pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania
egzaminu zawodowego, po uzyskaniu
przez
kwalifikacyjny kurs zawodowy
egzamin.
pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu
z 40
cztery odpowiedzi do wyboru, z
tylko jedna
jest poprawna.
Organizacja i przebieg

pisemnej egzaminu zawodowego

W czasie trwania
pisemnej egzaminu zawodowego
egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie.
Egzamin w

pracuje przy indywidualnym

stanowisku

pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu

1. Przed zalogowaniem
wymagania

do systemu

uzyskuje

czy jego stanowisko komputerowe

13

wszystkie

stanowisko nie

,

W takim wypadku

2.

lub

Po zalogowaniu

Instrukcja

zostanie na czerwono informacja jak

Internetowej.

do egzaminu treningowego

egzaminu dla

zapoznanie

jest dla niego

po wybraniu z

14

z

menu INSTRUKCJA

3.

4.

egzaminu treningowego (odliczanie czasu)

po wybraniu przez

o przycisku Start

odpowiedzi do
w dowolnej
Zadania, na
jeszcze nie
oznaczane kolorem czerwonym. Dodatkowo liczba udzielonych oraz nieudzielonych odpowiedzi
stronie ekranu wraz z czasem jaki
do
egzaminu dla tego

15

odpowiedzi
jest po prawej

5. Do
zadania
poprawnej odpowiedzi.

6.

ponownie

i

uzna to za

zostanie udzielonych
40 odpowiedzi,
egzamin przyciskiem
analogiczne z oddaniem karty odpowiedzi w przypadku egzaminu z wydrukowanymi arkuszami)
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wskazanie

egzamin (zdarzenie

7. Po

egzaminu treningowego przez operatora egzaminu,
ponownie
na
, aby
ile udzielili poprawnych odpowiedzi. W tym celu wystarczy,
ponownie
do portalu egzaminacyjnego.
, jest to wynik,
wymaga jeszcze oficjalnego potwierdzenia przez

Po

egzaminie

z elektronicznego systemu zdawania

zawodowych.

po
pisemnej egzaminu zawodowego
uzyskuje
o liczbie poprawnie
udzielonych odpowiedzi. Odpowiedzi udzielone przez
zapisane i zarchiwizowane w elektronicznym systemie
przeprowadzania egzaminu zawodowego, a
w postaci elektronicznej do
komisji egzaminacyjnej.
do

egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi jest
po
pisemnej egzaminu zawodowego w miejscu, w
w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego nazwy
identyfikacyjnej.
Zwolnienie z

przez okres
tygodni
do tej
po wpisaniu
i
zawartych w karcie

zawodowego

Laureaci i
lub olimpiad tematycznych
z
wiedzy,
zwolnieni z
pisemnej egzaminu zawodowego na podstawie
uzyskanie
odpowiednio laureata lub
finalisty.
egzaminacyjnego. Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju
lub olimpiady tematycznej z
pisemnej egzaminu zawodowego jest
z uzyskaniem z
pisemnej
egzaminu zawodowego
wyniku, czyli 100%.
Wykaz
3.2

i olimpiad tematycznych do publicznej

podaje minister

do spraw

i wychowania.

praktyczna egzaminu
te dokumentacja.
model w gdy rezultate
model wk

komputera,

model d

dokumentacja,

model dk

uzyskana z wykorzystaniem komputera.
w i wk

W modelu d i dk
Dyrektor
komisji egzaminacyjnej ustala
harmonogram przeprowadzania
praktycznej egzaminu
zawodowego
harmonogram
przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w komunikacie
i przekazuje go
egzaminacyjnych nie
na 3
przed pierwszym dniem terminu
egzaminu zawodowego.
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Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie
na 3
przed pierwszym dniem terminu
egzaminu zawodowego,
w komunikacie w sprawie harmonogramu egzaminu zawodowego, wskazuje zadania
egzaminacyjne,
wykorzystane do przeprowadzenia
egzaminu zawodowego

Stanowisko egzaminacyjne do przeprowadzenia
praktycznej powinno
przygotowane z
realizacji
w danym zawodzie
w podstawie programowej
dla kwalifikacji
w tym zawodzie, w zakresie
odbywa
W egzaminie
asystenci techniczni czyli osoby
kwalifikacje lub
zapewnienia
funkcjonowania stanowisk egzaminacyjnych, specjalistycznego
wykorzystywanych w czasie
praktycznej egzaminu zawodowego,
rezultatem
egzaminacyjnych jest
lub

w zawodzie szkolnictwa
egzamin.
dla
oraz maszyn i
wykonania zadania lub

Na zapoznanie
z
zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z
stanowiska
egzaminacyjnego
ma 10 minut,
nie wlicza
do czasu trwania
egzaminu zawodowego.
praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie
120 minut i nie
240 minut. Czas trwania
praktycznej
egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji
jest w
informatora.
W przypadku gdy rezultatem
wykonania zadania lub
egzaminacyjnych jest
lub
jeden
egzaminator
w
obserwuje i ocenia 6
do
praktycznej
egzaminu zawodowego w miejscu przeprowadzania
praktycznej egzaminu zawodowego. Po
praktycznej egzaminu zawodowego
na swoich stanowiskach egzaminacyjnych rezultaty
wykonania zadania lub
egzaminacyjnych oraz
z nimi
i
miejsce przeprowadzania
praktycznej egzaminu zawodowego.
W przypadku gdy jedynym rezultatem
wykonania zadania lub
egzaminacyjnych jest dokumentacja, po
praktycznej egzaminu zawodowego
na swoich stanowiskach egzaminacyjnych arkusze
egzaminacyjne i
i
miejsce przeprowadzania
praktycznej egzaminu.
3.3 Podstawa uznania egzaminu za zdany

z
20
z

egzamin zawodowy,
pisemnej co najmniej 50%
testu pisemnego) i
praktycznej co

do uzyskania (czyli

poprawnie minimum

do uzyskania.

egzamin zawodowy, otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez

Wyniki egzaminu zawodowego z
pisemnej oraz wynik z
praktycznej egzaminu zawodowego ustala dyrektor
komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby
uzyskanych przez
w
pisemnej
po odczytaniu odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie
przeprowadzania egzaminu zawodowego;
w
po elektronicznym odczytaniu karty oceny.
Dla
egzamin zawodowy, wynik egzaminu zawodowego ustalany jest
W = 0,3 x Wp + 0,7 x Wpr,
w
symbole
W - wynik z egzaminu zawodowego,
Wp - wynik z
zawodowego,
Wpr - wynik z
egzaminu zawodowego.
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wzoru:

nie
przez
Dla

egzaminu zawodowego, otrzymuje

o wynikach z

zdali egzaminy zawodowe ze wszystkich kwalifikacji
komisji egzaminacyjnej ustala
wynik
zawodowych

w

tego egzaminu,

w danym zawodzie, dyrektor
wzoru:

symbole

Wk - wynik

z

zawodowych,

Kn - wynik z egzaminu zawodowego z kwalifikacji
n - liczba kwalifikacji

w zawodzie,

w danym zawodzie.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i

dyrektor komisji

Wynik ustalony przez dyrektora OKE jest ostateczny.

otrzymuje dyplom zawodowy,
posiada certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji
w danym zawodzie oraz posiada:
a)
zasadnicze
albo
egzaminy eksternistyczne z zakresu
w podstawie
programowej
dla
I stopnia przeprowadzane przez
lub
b)
albo
egzaminy eksternistyczne z zakresu
w podstawie
programowej
dla
II stopnia przeprowadzane przez
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4.

po egzaminie
do przebiegu egzaminu

lub rodzice
w trakcie egzaminu
naruszone przepisy
jego
przeprowadzania, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia:
zawodowego,
praktycznej egzaminu zawodowego,
jedynym rezultatem
wykonania zadania lub
egzaminacyjnych jest dokumentacja,
praktycznej egzaminu zawodowego,
rezultatem
wykonania zadania lub
egzaminacyjnych
jest
lub
pisemnie
do dyrektora OKE.
musi
opis
sytuacji
naruszeniem
Dyrektor OKE rozpatruje
w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia
dyrektor OKE w porozumieniu
z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
egzaminu w stosunku do wszystkich
albo
w jednej szkole/
u pracodawcy lub w jednej sali, a
w stosunku do
i
jej ponowne przeprowadzenie. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor CKE.
egzaminu
egzaminacyjnego

egzaminu w przypadku:

1) stwierdzenia niesamodzielnego

egzaminacyjnych przez

2) wniesienia przez
do sali egzaminacyjnej
telekomunikacyjnego lub
pomocniczych niewymienionych w wykazie
przez dyrektora CKE albo korzystania przez
egzaminu z
telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do
i
3)

przez

przebiegu

pisemnej lub

i
podczas

praktycznej egzaminu zawodowego

w
W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania i oceniania zadania lub
egzaminacyjnych przez egzaminatora,
jedynym rezultatem
wykonania zadania lub
egzaminacyjnych jest dokumentacja:
1)
w pracy
jednakowych
na
lub korzystanie z
innego
2) niesamodzielnego wykonania zadania lub
przez
w
praktycznej egzaminu zawodowego,
dyrektor
komisji egzaminacyjnej przekazuje
lub rodzicom
o zamiarze
temu
praktycznej egzaminu zawodowego.
lub rodzice
prawo
wniosek o
do dokumentacji, na podstawie
dyrektor
komisji egzaminacyjnej zamierza
egzaminu zawodowego (
5). Wniosek
do dyrektora
komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji.
Dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE
i
jego ponowne przeprowadzenie w przypadku:
1)

egzamin

lub

ustalenia wyniku egzaminu na skutek
lub zniszczenia kart oceny, prac egzaminacyjnych lub
awarii elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego,

2) stwierdzenia naruszenia
lub z

to naruszenie

przeprowadzania egzaminu, na skutek
na wynik danego egzaminu.
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przez

Dokumenty

zdanie egzaminu
egzamin zawodowy, otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez
nie
przez

egzaminu zawodowego, otrzymuje

o wynikach z

tego egzaminu

o wynikach egzaminu zawodowego, certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy
komisja
egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi
centrum lub pracodawcy,
lub absolwent
do egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, lub osobie
przez tego dyrektora
lub centrum, lub
w sprawie harmonogramu egzaminu zawodowego.
informa
kwalifikacyjny kurs zawodowy odbiera w siedzi

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu egzaminu zawodowego.
Ponowne

do egzaminu

1)

2)
3)
przeprowadzania w trakcie nauki.

1)
2)
3)

nie albo

przeprowadzania, z tym,

ych oraz
i nie
prz
Po

5 lat,
1)
2)

od dnia
roku szkolnego, w
do egzaminu zawodowego i nie
z jednej lub obu
albo
do egzaminu zawodowego,
pisemna lub
albo

3) nie

do
ten

po raz pierwszy
tego egzaminu wymaganej do zdania liczby
praktyczna egzaminu zawodowego

pisemnej lub
praktycznej egzaminu zawodowego w wyznaczonym terminie
do egzaminu zawodowego w
zakresie.
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do egzaminu zawodowego w dodatkowym terminie.
Uczniowie:
I stopnia

pracownikami,

I stopnia

pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego

u pracodawcy
oraz

II stopnia i

1) nie

do

2) przerwali egzamin zawodowy z
do
ucznia lub

pisemnej lub
a w przypadku

policealnych,

lub

z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie

egzaminu zawodowego,
lub
praktycznej tego egzaminu w terminie dodatkowym na udokumentowany wniosek
ucznia lub
jego

Wniosek
do dyrektora
do
lub
nie
w dniu, w
odbywa
pisemna lub
praktyczna egzaminu zawodowego. Dyrektor
komisji egzaminacyjnej w
2 dniu rozpatruje
wniosek, a
jest ostateczne (
8). W
przypadkach losowych lub zdrowotnych,
do
pisemnej lub
praktycznej egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym,
dyrektor
komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora
ucznia lub
z
do egzaminu zawodowego lub jego
do pracy egzaminacyjnej oraz weryfikacja sumy przyznanych
1.

lub rodzice
prawo
do:
1)
i udzielonych odpowiedzi,
odpowiedzi zapisane i zarchiwizowane w elektronicznym systemie
przeprowadzania egzaminu zawodowego) - w przypadku
pisemnej egzaminu zawodowego,
2) karty oceny - w przypadku
praktycznej egzaminu zawodowego w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora
komisji egzaminacyjnej,
w terminie 6
od dnia wydania przez
certyfikatu kwalifikacji zawodowej,
informacji o wynikach egzaminu zawodowego.
rezultatem
wykonania zadania egzaminacyjnego w
dokumentacja,
lub rodzice
prawo

praktycznej egzaminu zawodowego jest
do tej dokumentacji.

Wniosek o
do pracy egzaminacyjnej (
4)
przez absolwenta lub
w jego imieniu, lub
do komisji
faksem lub
Podczas dokonywania
lub rodzicom
zapewnia
z zasadami oceniania
Podczas dokonywania
lub rodzice
notatki i
egzaminacyjnych wraz z
karty oceny lub dokumentacji.
Wnioski o
przyjmowane i rozpatrywane od dnia
danego egzaminu
w
nie
5 dni
2.

lub rodzice
o
sumy

zapoznania
fotografie

z wnioskiem do dyrektor OKE w terminie 2 dni od
(
6). Dyrektor
komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie
lub
o wyniku weryfikacji sumy
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
suma
ustalany jest nowy wynik egzaminu i dyrektor OKE:
anuluje dotychczasowy certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz wydaje nowy certyfikat kwalifikacji zawodowej albo
anuluje
oraz wydaje certyfikat kwalifikacji zawodowej,
warunki do zdania
egzaminu, albo
anuluje
oraz wydaje
nie
do zdania
egzaminu.
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5. Zasady
do Kolegium
Komisji Egzaminacyjnej

Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej

lub rodzice
do Kolegium
Egzaminacyjnego
od
wyniku weryfikacji sumy
z
pisemnej egzaminu zawodowego, za
dyrektora
komisji
egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy
wskazuje zadanie
lub zadania egzaminacyjne, co do
nie zgadza z
wraz z uzasadnieniem, w
wskazuje,
zadania przez
1)
jest merytorycznie poprawne oraz
2)
warunki
w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego
rozpatruje
w terminie 21 dni od dnia przekazania
do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (termin
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje
dyrektorowi
komisji egzaminacyjnej oraz
zasady
do Kolegium
Egzaminacyjnej pod adresem www.cke.gov.pl

przez dyrektora
jednokrotnie
nie
o

komisji egzaminacyjnej
o 7 dni).
i

uzasadnienia,

lub rodzicom
Egzaminacyjnego
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na stronie Centralnej Komisji

B.
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1. W
Cz

:
pierwszy

awodzie, zadaniach zawodowych w zakresie

drugi za
egzaminu.
EN
z zakresu danej
zdaniu
egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji.
znej.
40

dokumentacja.

zawodzie,

Informatora
onymi w akt
do Informatora.

www.cke.gov.pl) oraz na
egzaminacyjnych.
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2. INFORMACJE O ZAWODZIE
2.1

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

HAN.01.

2.2 Zadania zawodowe
w

w zawodzie szkolnictwa

-bibliograficznej oraz uzyskaniu
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3.
Kwalifikacja

3.1.1 HAN.01.1

pracy

Kryterium weryfikacji

w
im
.
A. pogorszenie
B. pogorszenie
C.
D.

-szkieletowego.
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3.1.2 HAN.01.2 Podstawy handlu

HAN.01.2. Podstawy handlu
Kryterium weryfikacji

papierowej i elektronicznej

informacyjne, zapytanie

.

ul. Kwiatowa 6
50NIP 559-100-36-06
Hurtownia BETIT Jan Mak
ul. Krakowska 3
50NIP 559-123-12-13

:
Lp.
1
2

Nazwa towaru
Czekolada gorzka
Czekolada mleczna

Feliks Grom

A.
B.
C.
D.

Umowa kupna.
Oferta handlowa.
Zapytanie ofertowe.
Z
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HAN.01.2. Podstawy handlu
Kryterium weryfikacji

3) kwalifikuje towar do odpowiedniej grupy asortymentowej
handlowego
.
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

1) sprawdza stany magazynowe

ono
zapotrzebowania rynkowego?
A.
B.
C.
D.

Obrotowy.
Nadmierny.
Rezerwowy.
Przedsezonowy.
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J

Kryterium weryfikacji

stosowanymi w handlu

A.
B.
C.
D.

wykrycie wad nieujawnionych podczas dostawy.
wykrycie w

30

Kryterium weryfikacji

stosuje zasady gospodarki magazynowej

A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

stosuje zasady gospodarki magazynowej

w magazynach
A.
B.
C.
D.

otwartych.
specjalnych.
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Kryterium weryfikacji

4)

A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

8) stosuje zabezpieczenia

klips
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Efekt

Kryterium weryfikacji

towary:
A.
B.
C.
D.

owoce, warzywa i cukier.

Kryterium weryfikacji

wykonywaniem

11.
000,00
wynosi 0,3% obrotu?
A.
B.
C.
D.
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3.1.3

Kryterium weryfikacji

handlu

A.
B.
C.
D.

tradycyjnej.
internetowej.
preselekcyjnej.

1)

1.
2. Potwierdzenie
3. Rezerwacja towaru.
4.
5.
6.

Kryterium weryfikacji

np. niezdecydowany, zdecydowany, nieufny, zgodny,

A.
B.
C.
D.

Zadaje rzeczowe pytania o produkt i szybko podejmuje decyzje.
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Jednostka

Kryterium weryfikacji

posiada asortyment
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

6)

przekazuje

klientowi

informacje

.
ramce?
A.
B.
C.
D.

Ulotka.
Katalog.
Folder reklamowy.
Gazetka reklamowa.

35

o warunkach

Jednostka

Kryterium weryfikacji

bluzka ta wykonana jest z
posiadamy kilka wersji kolorystycznych?
A.
B.
C.
D.

Prezentacji towaru.
Rozpoznania potrzeb.

Kryterium weryfikacji

typu klienta

odpowiedzi TAK lub NIE?
A.
B.
C.
D.

Koncentracji.
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Kryterium weryfikacji

Odbiorca

Egz.
WZ

Sklep IDOL sp. z o.o. ul.
Krowoderska 8
07-

ul. Polna 22
07Nr
transportu

2/01/2020
Data
07.01.2020

Przeznaczenie

Nr i data faktury
07.01.2020

1/01/2020

Cena
Nr indeksu
001
002
Wiktoria
Przybysz

A.
B.
C.
D.

Nazwa towaru
Wafle kawowe
Agata
Rozwadowska

220
50

J.m.

wydana

op.
op.

200
50

4,00
3,50

data
07.01.
2020

Agata
Rozwadowska

Wiktoria
Przybysz

800,00
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14/01/2020
z 04.01.2020
Konto
syntet.
230
180
-

Kryterium weryfikacji

5)

eli
A.
B.
C.
D.

10,

Kryterium weryfikacji

stanowiska

3) zabezpiecza i odprowadza utarg

kasowego

Zestawienie dziennego utargu z kasy 1
79 000,00
40 000,00
Rabaty

5 000,00
3 000,00

A.
B.
C.
D.
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Kryterium weryfikacji

kasowego

A.
B.
C.
D.

39

Kryterium weryfikacji

1) przyjmuje

w Bydgoszczy ul. Kamienna 13, 85-726 Bydgoszcz NIP: 953-156-28-96
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Adres
- 001 Bydgoszcz tel. 504-508-507
Data nabycia towaru 17.06.2020 r.
Nazwa towaru Zestaw obiadowy
1 cena towaru
paragon 15789/06
przy rozpakowaniu
wymiana towaru
Reklamowany towar przekazano Sprzedawcy w dniu 18.06.2020 r.
Podpis Konsumenta

A.
B.
C.
D.

ceny towaru.
wady towaru.
nazwy towaru.
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Kryterium weryfikacji

A.
B.
C.
D.

41

3.1.4

Kryterium weryfikacji

w
z

Fragment rozmowy
Assistant: Can I help You?
Assistant: Yes of course. We have a lot of shirts in our new collection.
Przedstawiony fragment rozmowy dotyczy zakupu
A.
B.
C.
D.

koszuli.

Kryterium weryfikacji

zadanie 25.
The highest shelves should contain goods in
A.
B.
C.
D.

big size.
low price.
high quality.
the largest sale.
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3.1.5

HAN.01.6. Kompetencje
Kryterium weryfikacji

3) wymienia style negocjacji

A.
B.
C.
D.

Liberalny.
Rzeczowy.
Kooperacyjny.
Rywalizacyjny.
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3.2

zadania do
chemicznych.

pobierz z magazynu wszystkie towary,

przygot
Pogotowie kasowe,
Pogotowie kasowe.

w

,
kopercie

w
,
wydrukuj paragon z kasy fiskalnej,
arkuszu egzaminacyjnym,
zapakuj sprzedane klientowi towary,
zapakowane towary dla klienta oraz koperty
egzaminacyjnym.

,
o numerze 150/2020 za sprzedane

i Pogotowie kasowe pozostaw na stanowisku

o numerze 60/2020 na podstawie

150/2020, oraz danych zawartych w Informacjach dodatkowych
, przyj

z

.
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Lp.
1
2
3
4
5
6

Nazwa towaru

Nazwa towaru
w bazie kasy

Kod

J.m.

Chusteczki hig. male
Chusteczki hig. pud

001
002
003
004
005
006

op.
szt.
op.
szt.
op.
szt.

rolki
Chusteczki higieniczne 10x10 szt.

Adresat:
Sklep KOLOROWA CHUSTECZKA
Anna Nowak
ul. Kowalska 7
80-846
NIP: 5223071241
J.m.
op.
szt.
szt.

Kacper Madej
ul. Rajska 21
80-850
Lp.
1
2
3

Stawka
podatku
VAT
w%
23%
23%
23%
23%
23%
23%

Nazwa towaru
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1
1
2

Cena
detaliczna
brutto
2,46
8,61
2,46
3,69
4,92
9,84

Sklepu KOLOROWA CHUSTECZKA Anna Nowak

Sklep KOLOROWA CHUSTECZKA Anna Nowak
ul. Kowalska 7, 80-846
NIP: 5223071241

Kowalski.

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Cena
kartotekowa

1
2
3
4
5
6

rolki

op.
szt.
op.
op.
op.
szt.

1,67
5,83
1,67
2,50
3,33
6,67

Chusteczki higieniczne 10x10 szt.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
- faktura
-

WZ

,

oraz
-
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20
30
55
39
25
12

FAKTURA NR
Data dokonania
Nabywca:

Sprzedawca:

Lp.

Nazwa towaru

Cena
jedn.
netto
w

J.m.

netto
%

Razem
W tym

Odbiorca:

Podatek
VAT

brutto

kwota

X
zw.
23%
8%
5%
0%

WZ
Wydanie

Egz.

Data

Nr
transportu

Lp.

Nazwa towaru

Przeznaczenie

Zadysponowana

J.m.

Nr i data faktury

Wydana

Data
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Konto
syntet.

Zapas

kryteriami weryfikacji:

HAN.01.1.
Kryteria weryfikacji
2)

zbiorowej do rodzaju
wykonywanych prac

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymogami

1)
4)

Kryteria weryfikacji
5) wykonuje

2) oznacza towary zgodnie z zasadami ustalonymi w handlu
4) kalkul
detalicznej z

6) rozmieszcza towary w magazynie i

Kryteria weryfikacji
5)

i wydawaniem towaru
1) przygotowuje stanowisko kasowe do pracy
kasowego
3) zabezpiecza i odprowadza utarg
4) sporz
zasadami
2)
i magazynowe, takie jak:

oprogramowanie
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Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji

rozpoznawania na podstawie charakterystyki towaroznawczej wybranych grup tow
kwalifikowania towaru do odpowiedniej grupy asortymentowej,
grupy i klasy,
korzysta
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4. PODSTAWA PROGRAMOWA

OWEGO
W ZAWODZIE SPRZEDAWCA

1) w
2) przyjmowania dostaw oraz

HAN.01.
Kryteria weryfikacji
1)
i
2)

higieny

3)
pracy
4)
w
5)
6)

pracy
es ich
stosowania

2) charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji

1)

zakresie ochrony

2) wymienia zadania i uprawnienia
1)

zakresie
pracy

pracy

2)

zakresie

3) omawia konsekwencje nieprzestrzegania
i higieny pracy
zapobiegania im

1)
2)

pracy
pracy

3)
4)
miejscu pracy
5)
6)

zawodowych
50

indywidualnej i zbiorowej

1)

zbiorowej stosowane

2)

zbiorowej do rodzaju
wykonywanych prac
1) opisuje bezpieczne i higieniczne warunki pracy na stanowisku
pracy
2)
ochrony

6) przestrzega

3) w

podstawie
literowych
4) opisuje zasady zachowania podczas

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymogami
prac

elektrycznej
5) opisuje zasady ochrony
6)
prowadzenia gospodarki odpadami,
gospodarki wodnoochrony
powietrza
7)
pomocniczych
1) stosuje zasady organizacji stanowisk pracy
2) opisuje wymagania ergonomiczne dla stanowiska pracy
3)
stanowisku pracy
4)
technicznych podczas
zawodowych

8) udziela pierwszej pomocy w stanach

1)
2)
poszkodowanego
3) zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
4)
bezpiecznej
5) powiadamia odpowiednie
6) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach
7) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych
udar
8)

na fantomie
zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i
Europejskiej Rady Resuscytacji

HAN.01.2. Podstawy handlu
Kryteria weryfikacji
1)
papierowej i
elektronicznej
2)

2) wykonuje zadania zawodowe z wykorzystaniem
technologii informacyjnej

handlowych
3) zabezpiecza dokumenty handlowe zgodnie z przepisami
prawa
1) wykorzystuje systemy technologii informacyjnej stosowane w
we
2)
3)
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towaroznawstwa handlowego

1)
asortyment, towar,
2) rozpoznaje na podstawie charakterystyki towaroznawczej
wybrane grupy
3) kwalifikuje towar do odpowiedniej grupy asortymentowej
4)
zgodnie ze

makroekonomii

1)
rynkowa, cykl koniunkturalny,
przewaga komparatywna
2) opisuje cechy gospodarki rynkowej
3)
handlowego
4)
prawa Engla
5)
gospodarce
6)
handlowych
1)
klasyfikacji: Polskiej Klasyfikacji
2) opisuje zastosowanie Polskiej
Wyrob
3)

Polskiej Klasyfikacji

4)

podstawie symbolu

1) wymienia cele normalizacji krajowej
2)
3)
krajowej
4)
oceny

normy
norm i procedur

Kryteria weryfikacji

stosowanymi w handlu

1) sprawdza stany magazynowe
2) przygotowuje dane do
3)
4)
-mailem lub
telefonicznie
5)
1)
2) odczytuje informacje zamieszczone na
3)
i
4)
5) sprawdza otrzymane dokumenty od dostawcy
formalnym i rachunkowym
6)
dostarczonym
a
7)
towarem wadliwym,
uszkodzonym lub zniszczonym
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oraz stosuje zasady gospodarki magazynowej

1)
2)

handlowych

handlowych
3)
magazynowe do grupy towarowej
4) opisuje zasady rozmieszczania
5) dobiera odpowiednie warunki przechowywania
6) rozmieszcza towary w magazynie zgodnie z zasadami
przechowywania

opakowaniami

1)
2) klasyfikuje opakowania zgodnie z
3) opisuje zasady gospodarki opakowaniami
handlowym
4)
z
przepisami prawa
5)
zasadami
1)
przeznaczonych do
2) oznacza towary zgodnie z zasadami ustalonymi w handlu
3) dobiera opakowanie do rodzaju towaru
4)
detalicznej z
5)

towary przed

6) charakteryzuje rodzaje zabez
handlowej
7)
odpowiednio do asortymentu
8)
6) rozmieszcza towary w magazynie i na Sali

uszkodzeniem,

1) stosuje
cena, dystrybucja, promocja
2) stosuje metody i formy ekspozycji
3)

jak: produkt,

4) wymienia zasady marketingu handlowego
5)
zasady rozmieszczania grup towarowych w
opakowania, cech fizykochemicznych i wymaganych
6) przygotowuje
1)
2)

materialnej
prawa

3) identyfikuje metody inwentaryzacji
4) przygotowuje towary do inwentaryzacji
5)
6)
inwentaryzacyjne
7)
8) ustala limit
9)

Kryteria weryfikacji
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z natury
i niezawinione)

1) opisuje formy
handlu

2) rozpoznaje potrzeby klienta

2)
3)
4)

asortymentu
handlu

1)

miejsce
zamieszkania, status

2)
niezdecydowany, zdecydowany, nieufny, zgodny, niecierpliwy i
3)
1)
2)
3) przekazuje informacje klientowi o
4)
5)

towarowe
sprzedawanego towaru

pozyskiwania i gromadzenia informacji o towarach
6) przekazuje klientowi informacje o
postaci elektronicznej i papierowej
1)
2) wymienia zasady prowadzenia rozmowy
3) charakteryzuje etapy rozmowy
4)
klienta
1)
2)
3)

klienta

4)

faktura, rachunek,
(WZ)

5)
6)

towary

7)

pakowaniem i wydawaniem
towaru

8)
klienta
9)
gwarancji
10) informuje klienta o organizacji i warunkach odbioru towaru

stanowiska kasowego

1) przygotowuje stanowisko kasowe do pracy
2)
3) zabezpiecza i odprowadza utarg
4)
kasowe zgodnie z
5) stosuje programy komputerowe do ewidencji
6)
1)
reklamacyjne
2)
3) opisuje zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji
4) informuje klienta o sposobach rozpatrywania reklamacji
5)
6)
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od r

reklamacji

1) stosuje arkusz kalkulacyjny do wykonywania
2)
metkownica, krajalnica,

takie jak: waga,

Kryteria weryfikacji
1)
obcym

a)
i higieny pracy

leksykalnych)

b)

materia

c)
zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych

a) ze stanowiskiem pracy i
b)
stosowanymi w
danym zawodzie
c)
danym
zawodem
d)
danym zawodzie

e)

1)

2) rozumie proste wypowiedzi

zawodowych
klienta

lub fragmentu
wypowiedzi lub tekstu

2)
3)
4)

a) rozumie proste wypowiedzi

b) rozumie proste wypowiedzi

1)
2)
a)
wypowiedzi ustne
zawodowych (np. polecenie, komunikat,
b)

logiczne
wypowiedzi pisemne
zawodowych (np. komunikat, e-mail,

zawodowych (np. udziela
zasady)
3)
swoje stanowisko,
4) stosuje zasady konstruowania
charakterze
5) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do
sytuacji

nywanym
zawodem
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4) uczestniczy w rozmowie w typowych
zawodowych reaguje w
do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie
prostego tekstu:
a) reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z
innym pracownikiem, klientem,
kontrahentem, w tym rozmowy
telefonicznej) w typowych sytuacjach
zw
zawodowych
b) reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np.
- mail, dokument

1)
2)
3)

rozpoczyna, prowadzi i
uzyskuje i przekazuje informacje i

4)
5)
6)
7)
8)

zawodowymi
pyta o upodobania i intencje innych
klienta
stosuje zwroty i formy
dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji

1)
wykresach, symbolach,
piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. w

zawodowych
2)
3)

informacje

4)
6) wykorzystuje

a) wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad
b)
c)

1)
2)
- komunikacyjnych
internacjonalizmy
w

3)
4)
5)

d) stosuje strategie komunikacyjne i
kompensacyjne
Kryteria weryfikacji
1) przestrzega zasad kultury i etyki podczas realizacji 1)
pracy
2) identyfikuje zasady etyczne i prawne

zmiany

3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

wymienia uniwersalne zasady kultury i etyki
rozpoznaje przypadki naruszania zasad etyki
komunikacji pisemnej i ustnej
organizacyjnych
wymienia etapy wprowadzania zmiany
identyfikuje przyczyny oporu wobec zmian w
zmian
podejmuje inicjatyw
sytuacji
reaguje elastycznie na nieprzewidywalne sytuacje
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3) planuje wykonanie zadania

4) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

zawodowe

wykonywanym
zawodem i miejscem pracy

1) wymienia etapy planowania
2)
dziedzinie planowania
3)
do
wykonania zadania
4)
5)
czasowe
6)
7)
8) ocenia wykonanie przydzielonych
1)
stres
2) identyfikuje skutki stresu
3)
sytuacjach stresowych w
pracy zawodowej
1)
kompetencje i
kwalifikacje zawodowe
2)
wykonywanym zawodzie
3) wyznacza cele rozwojowe, sposoby i ich realizacji
4)
zawodowego
1) pozyskuje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa
2)
podczas przetwarzania i
3)
4)
1)
2)
3)
4)
5)

8) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej

z przepisami
prawa
przedstawia konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy
zawodem i miejscem pracy
negocjacji
identyfikuje etapy negocjacji
wymienia style negocjacji
wymienia czynniki
przebieg i wynik negocjacji
dobiera techniki negocjowania do

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

przedstawia typy komunikacji interpersonalnej
identyfikuje formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej
interpersonalnej
identyfikuje elementy procesu komunikacji interpersonalnej
wymienia bariery komunikacyjne
wskazuje sposoby eliminowania barier
komunikacji
8)
przekazu
1)
2)
zespole
3) rozpoznaje kluczowe role
4) rozpoznaje zachowania destrukcyjne
zespole

i
zawodowych.
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stanowisko komputerowe dla nauczyciela
lub
stanowiska komputerowe dla
do internetu, pakietem

do sieci lokalnej z

do int

biurowych i oprogramowaniem do

do rejestrowania

i gospodarki magazynowej,

do przechowywania, eksponowania,

1)

HAN.01.1.
HAN.01.2. Podstawy handlu

Razem
2)

w zawodzie.
warunki do nabywania kompetencji personalnych i
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Liczba godzin
30
60
270
390
60
810

C.

59

ZA

CZNIK 1.

Wykaz wybranych

prawnych

ZA

CZNIK 2.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego

3.

3a.

do egzaminu zawodowego dla
dla

zlikwidowana

KKZ

3b.

dla osoby,
kursie zawodowym,
egzaminu zawodowego

3c.

deklaracji dla osoby

3d.

KKZ oraz dla osoby
w kwalifikacyjnym
na 6 tygodni przed pierwszym dniem terminu

do egzaminu eksternistycznego zawodowego, osoby

dla ucznia
ze
na
o charakterze pomocniczym
o

nie

orzeczenie o potrzebie
w zawodzie, dla

ZA

CZNIK 4.

ZA

CZNIK 5.

ZA

CZNIK 6.

o

ZA

CZNIK 7.

o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego

CZNIK 8.

ZA

CZNIK 9.

10.

do pracy egzaminacyjnej egzaminu zawodowego

o

do dokumentacji

egzaminu zawodowego
sumy

egzaminu zawodowego

o dopuszczenie do egzaminu zawodowego (uczestnik przygotowania zawodowego

7a.

ZA

specjalnego wydane
przewidziano

o

do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym

Wykaz

Komisji Egzaminacyjnych

Wykaz
zawodowego

w zakresie

nie przeprowadza
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egzaminu

eksternistycznego

1. Wykaz wybranych

prawnych

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

( t.j. Dz. U. z 2020 poz. 910)

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
ustawa z dnia 7

1991 r. o systemie

Prawo

(Dz.U. z 2017 r. poz. 60, z

zm.)

Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482)
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
fizycznych
w
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE
o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730)
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
i sposobu
przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu
kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1707)
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie
i
w zawodach szkolnictwa
oraz klasyfikacji
szkolnictwa
(Dz.U. poz. 316, z

zm.)

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych
w zawodach
szkolnictwa
oraz dodatkowych
zawodowych w zakresie wybranych
szkolnictwa
(Dz.U poz. 991, z
zm. )
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie
szkolnych (Dz. U. poz.

i innych

ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226)
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia
na
sposobu prowadzenia ewidencji
oraz trybu wpisywania i
z ewidencji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1305 z
zm.)
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie
pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652)
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie

ustawicznego w formach
eksternistycznych (Dz. U. poz.

1717)
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
wychowania i opieki dla dzieci i
niedostosowanych
niedostosowaniem
(Dz. U. poz.1578,

organizowania
i

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
w publicznych i niepublicznych
i
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z
zm.)
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z
Ministra Pracy i Polityki
(Dz. U. poz. 497)

i higieny

1997 r. w sprawie
zm.)

z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz.
391)
Rady
z 13 sierpnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego
wynagradzania (Dz. U. poz. 1636)

i ich

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie
jakie musi
osoba
o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu
kwalifikacje zawodowe (Dz. U. poz. 1731,
z

zm.)

ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
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(Dz. U. z 2019 r. poz. 310).

2. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego
Zgodnie z 15
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu
kwalifikacje w zawodzie informacja
sposobu organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego jest
nie
20 sierpnia roku
szkolnego
w
jest przeprowadzany egzamin zawodowy i publikowana na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl
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3.

deklaracji

do egzaminu zawodowego dla

kwalifikacji osobno

jestem

uczniem

absolwentem
d

d

m

m

r

r

r

:
Nazwisko:

Data urodzenia:
d

d

m

m

r

r

r

r

Numer PESEL:
w przypadku braku numeru PESEL - seria i

:

Adres korespondencyjny

ulica i numer domu:
kod pocztowy i poczta:

-

nr telefonu:
Adres poczty elektronicznej
*

*
w kwalifikacji
.
symbol kwalifikacji zgodny
nazwa kwalifikacji

symbol cyfrowy zawodu

nazwa zawodu
*

po raz pierwszy
TAK /

*

NIE

*:

publicznej poradni psychologiczno*

........................................................
czytelny podpis

*

.......................................................

016 r. w sprawie ochrony
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o
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r

a. Wz
ten KKZ
Uwaga:
kwalifikacji osobno

Jestem
nazwa i adres

....................................................................................................................................................................
..................................................................................................

prwadzonego
d

d

m

m

r

r

r

r

:
Nazwisko:

Data urodzenia:
d

d

m

m

r

r

r

r

Numer PESEL:
w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu

:

Adres korespondencyjny

ulica i numer domu:
kod pocztowy i poczta:

-

nr telefonu:
Adres poczty elektronicznej
*
w sesji Lato

w kwalifikacji
.
symbol kwalifikacji zgodny

nazwa kwalifikacji

symbol cyfrowy zawodu

nazwa zawodu

Do egzaminu

*

po raz pierwszy
TAK /

*

NIE

*:

*

ub
........................................................
czytelny podpis

*

.......................................................

016 r. w sprawie ochrony
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o
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3b.
w

przed

kwalifikacji osobno
d

d

m

m

r

r

*

:
Nazwisko:

Data urodzenia:
d

d

m

m

r

r

r

r

Numer PESEL:
w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer

:

Adres korespondencyjny

ulica i numer domu:
kod pocztowy i poczta:

-

nr telefonu:
Adres poczty elektronicznej
*

w kwalifikacji
.
symbol kwalifikacji zgodny

nazwa kwalifikacji

symbol cyfrowy zawodu

nazwa zawodu
*

po raz pierwszy

.
symbol kwalifikacji zgodny
nazwa kwalifikacji

TAK /

*

Do deklaracji

NIE

*:

zawodzie
*

...................................................................................................
czytelny podpis
*

..................................................................................................
016 r. w sprawie ochrony
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o
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r

r

c.
przyuczenia do

*

d

d

m m r

r

:

Dane osobowe
Nazwisko:

Data urodzenia:
d

d

m

m

r

r

r

r

Numer PESEL:
w przypadku braku numeru PESEL

:

Adres korespondencyjny
ulica i numer domu:
kod pocztowy i poczta:

-

nr telefonu z kierunkowym:
adres poczty elektronicznej
*

w kwalifikacji
.
symbol kwalifikacji zgodny
nazwa kwalifikacji

symbol cyfrowy zawodu

nazwa zawodu
*

po raz pierwszy
.
symbol kwalifikacji zgodny
nazwa kwalifikacji

TAK /

NIE

*:
*

........................................................
czytelny podpis

*

.......................................................
016 r. w sprawie ochrony
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o
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r

r

d.

deklaracji dla ucznia

kwalifikacji osobno
d

d

m

m

r

r

:

Dane osobowe ucznia
Nazwisko:

Data urodzenia:
d

d

m

m

r

r

r

r

Numer PESEL:
w przypadku braku numeru PESEL -

literami):

Adres korespondencyjny

ulica i numer domu:
kod pocztowy i poczta:

-

nr telefonu:
Adres poczty elektronicznej
*

*

.
symbol kwalifikacji zgodny
nazwa kwalifikacji

symbol cyfrowy zawodu

nazwa zawodu

przewidzianym dla zawodu, w
*

.
symbol kwalifikacji zgodny

nazwa kwalifikacji

symbol cyfrowy zawodu

nazwa zawodu
*

po raz pierwszy
TAK /

*

NIE

*:

-pedagogicznej (w przypadku
*

........................................................

*

czytelny podpis
016 r. w sprawie ochrony
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o
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r

r

data

.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

.....................................................................
adres poczty elektronicznej

w/we

WNIOSEK O
EGZAMINU ZAWODOWEGO

....................................................................................................................................

numer PESEL
.

.

symbol kwalifikacji zgodny z
nazwa kwalifikacji

egzaminu

pisemnej

praktycznej

* Praca egzaminacyjna obejmuje:

przeprowadzania egzaminu zawodowego
egzaminu
os
w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o
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016 r. w sprawie ochrony
uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
ymi wydanymi na jej podstawie,
nej.

zawodowego

data
.............................................................................................

numer PESEL
.................................................................................................................................

.....................................................................

eDyrektor
/we

/

NU

* egzaminu zawodowego w
egzaminu w zakresie kwalifikacji
(symbol
i nazwa
kwalifikacji)
wniosek

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 )
i

zedmiotowej sprawie:

Data

godzina

nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o
nej.
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data

.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
adres poczty elektronicznej

w/we

EGZAMINU ZAWODOWEGO
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327)

....................................................................

numer PESEL

symbol kwalifikacji zgodny
nazwa kwalifikacji

egzaminu *

pisemnej

praktycznej

016 r. w sprawie ochrony
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o
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Wniosek o w
Nr zadania/rezultatu*

uzasadnienie

016 r. w sprawie ochrony
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o
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7.

wniosku o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE
DO EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO ZAWODOWEGO
d

Dane osobowe

d

m

m

r

r

:

Nazwisko:

Numer PESEL:
w przypadku braku numeru PESEL -

symbol cyfrowy zawodu

nazwa zawodu

.
ozsymbol kwalifikacji zgodne z

nazwa kwalifikacji

*

po raz pierwszy

gimnazjum*/

1)
2)
3)
4)
3.
4.
5.

e zdrowia*

*/

*
Czytelny podpis

016 r. w sprawie ochrony
uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o
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r

r

7a.

wniosku o dopuszczenie do egzaminu zawodowego (uczestnik przygotowania

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE
DO EGZAMINU ZAWODOWEGO
(UCZESTNIK PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROS
d

Dane osobowe

)
d

m

m

r

r

:

Nazwisko:
(imiona):
Numer PESEL:
w przypadku braku numeru PESEL -

symbol cyfrowy zawodu

nazwa zawodu

.
symbol kwalifikacji zgodne z

nazwa kwalifikacji

*

po raz pierwszy

po raz

:

1.
2.

*/

*

kie o stanie zdrowia*

........................................................
czytelny podpis
016 r. w sprawie ochrony
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o
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r

r

wniosku o

do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym

data

/

W

GZAMINU ZAWODOWEGO W TERMINIE DODATKOWYM1

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327),
2

w
.
symbol kwalifikacji zgodny
nazwa kwalifikacji

pisemnej*,

praktycznej*

w terminie dodatkowym.
Uzasadnienie:

3

:

1.
2.

wskzanie miejsca egzaminu dla zdajacego 4:
.............................................................................................................................
.................................................................
.....................................................

....................................................
identyfikator

016 r. w sprawie ochrony
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy o

1

te
2

praktyczna egzaminu.
3
4

oboczego po otrzymaniu wniosku.
Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania
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9. Wykaz

Komisji Egzaminacyjnych

Komisja Egzaminacyjna w

http://www.oke.gda.pl/

Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie http://www.oke.jaworzno.pl/
Komisja Egzaminacyjna w Krakowie http://www.oke.krakow.pl/
Komisja Egzaminacyjna w
Komisja Egzaminacyjna w

http://www.oke.lomza.pl/
http://www.oke.lodz.pl/

Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu http://www.oke.poznan.pl/
Komisja Egzaminacyjna w Warszawie http://www.oke.waw.pl/
Komisja Egzaminacyjna we

http://www.oke.wroc.pl/
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10. Wykaz
zawodowego

w zakresie

nie przeprowadza

egzaminu eksternistycznego

Lp.

Symbol cyfrowy
zawodu

1

325101

Asystentka stomatologiczna

do spraw zdrowia

2

325102

Higienistka stomatologiczna

do spraw zdrowia

3

325906

Ortoptystka

do spraw zdrowia

4

321402

Technik dentystyczny

do spraw zdrowia

5

325402

Technik

6

321403

Technik ortopeda

do spraw zdrowia

7

325907

Terapeuta

do spraw zdrowia

8

321401

Protetyk

do spraw zdrowia

9

311411

Technik elektroniki i informatyki medycznej

do spraw zdrowia

10

321103

Technik elektroradiolog

do spraw zdrowia

11

321301

Technik farmaceutyczny

do spraw zdrowia

12

321104

Technik sterylizacji medycznej

do spraw zdrowia

13

311106

Technik geolog

do spraw

14

325905

Opiekunka

do spraw rodziny

15

532102

Opiekun medyczny

do spraw zdrowia

16

311707

Technik wiertnik

do spraw

17

311919

Technik

do spraw

Nazwa zawodu

Minister

minister

76

dla zawodu

do spraw zdrowia

D.

77

przez to

4 typy
I stopnia,

ponadpodstawowych:

technikum,
II stopnia,

przez to
Centrum

ustawicznego.

przez to

zawodowego.

Dyrektor

przez to

dyrektora

w

realizowane

zawodowe.
Pracodawca

przez to

egzaminacyjny
zawodowy lub
egzaminu.
Egzamin zawodowy
w zakresie jednej kwalifikacji.

u

jest realizowane

przez to
przez dyrektora komisji
przez to

zawodowe.

centrum
do zorganizowania

egzamin

pisemnej i praktycznej

uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej

Kwalifikacja

w zawodzie
przez to
w zawodzie zestaw oczekiwanych
potwierdza certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez
po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie jednej kwalifikacji.
Podstawa programowa
w zawodzie szkolnictwa
przez to
i
nauczania opisanych w formie oczekiwanych
wiedzy,
oraz kompetencji personalnych i
dla
lub kwalifikacji
w programach nauczania i
ustalenie
ocen szkolnych i
warunki realizacji
w zawodach, w tym zalecane
w pomoce dydaktyczne i
godzin
zawodowego.
II stopnia i
Absolwent
policealnej, a

przez to
policealnej;
przez to
absolwenta

ucznia

zestawy
zawodowych
w zawodach,
egzaminacyjnych oraz
oraz minimalna liczba

I stopnia i technikum oraz

absolwenta
I stopnia,
II stopnia, technikum i
ponadgimnazjalnej: zasadniczej
zawodowej i technikum;

Osoba
przez to
program przyuczenia do pracy
szkolnictwa
lub podstawie

zawodu

lub przyuczenie do pracy
zawodu
lub przyuczenie do pracy
wymagania
w podstawie programowej
w zawodzie
w zawodach;

Osoba
do egzaminu eksternistycznego zawodowego
przez to
warunki dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego zawodowego
w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 5
ustawy o systemie
zawodu

przez to
ucznia,
lub przyuczenie do pracy
kwalifikacyjny kurs zawodowy;

absolwenta,
do egzaminu eksternistycznego zawodowego oraz

Kwalifikacyjny kurs zawodowy
przez to
kurs,
program nauczania
w zawodzie szkolnictwa
w zakresie jednej kwalifikacji,
do egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji.
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Operator lub operatorzy egzaminu
przez to
lub osoby odpowiedzialne za przygotowanie techniczne
pisemnej egzaminu z wykorzystaniem elektronicznego systemu oraz za
egzaminu zawodowego

przez dyrektora
centrum/ pracodawcy do przeprowadzenia
elektronicznego systemu przeprowadzania

Asystent techniczny
przez to
lub osoby
i
stanowiska egzaminacyjne,
odpowiedzialne za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych i
funkcjonowanie stanowisk
komputerowych, specjalistycznego
oraz maszyn i
wykorzystywanych do wykonania
egzaminacyjnych
w czasie przeprowadzania
praktycznej egzaminu zawodowego,
rezultatem
wykonania zadania lub
egzaminacyjnych jest
lub
Nauczyciel
CKE w sprawie

przez to
z zakresu danej
informacji o sposobach dostosowania

Osoby
szkolne uzyskane za

szkolne uzyskane za
uznane za
ze

o
mowa w komunikacie dyrektora
i form przeprowadzania egzaminu zawodowego.
przez to

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

osoby
odpowiednich polskich

przez to
orzeczenie o potrzebie
specjalnego lub orzeczenie
o potrzebie indywidualnego nauczania, lub
poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej o specyficznych
w uczeniu
lub
o stanie zdrowia
wydane przez lekarza
lub
lub
rady pedagogicznej
dostosowania
egzaminu ze
na
adaptacyjne
z
za
zaburzenia komunikacji
osoby niewidome,
z
w tym z
z
w stopniu lekkim, z autyzmem, w tym z
Aspergera,
lekarskie
danej dysfunkcji,
do egzaminu zawodowego na
podstawie
szkolnego uzyskanego za
lub
kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub
decyzji dyrektora
komisji egzaminacyjnej o dopuszczeniu do egzaminu eksternistycznego zawodowego.
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