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1. Informacje

o egzaminie zawodowym

Egzamin zawodowy jest
oceny poziomu opanowania
w zawodzie ustalonych w podstawie programowej
Jest przeprowadzany na podstawie
w podstawie

i

z zakresu jednej kwalifikacji
w zawodzie szkolnictwa
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 bra
oraz dodatkowych
zawodowych
w zakresie wybranych
szkolnictwa
od 1
2019 r.
wprowadzane zmiany w szkolnictwie
zawodowym.
Klasyfikacja
szkolnictwa
o
oraz zawody
wane 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
programow
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.
Kszt
w zawodach szkolnictwa
jest prowadzone w oparciu o podstawy programowe
w zawodach
szkolnictwa
opisane w formie oczekiwanych
wiedzy,
zawodowych oraz
kompetencji personalnych i
ecznych.
W podstawie programowej
w zawodzie szkolnictwa
dla
kwalifikacji wskazane jednostki
1)
i
pracy;
2) jednostki efekt
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
ch kwalifikacji w innym zawodzie w ramach tej samej
W
zawodach, dla
i
stanowi
jeden
nauczany
w
szkole I stopnia,
kwalifika
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:
przy
uczniowie
I stopnia
pracownikami oraz
pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy
uczniowie
oraz
owych
II stopnia i
-

uczniowie

uczniowie
I stopnia
pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania
zawodowego u pracodawcy b
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

ok

3),

.
specjalnego wydane ze
o charakterze pomocniczym
3d);

na

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

zamierzasz

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

uczniem
szkole I stopnia,

i

ze

z zakresu

3);
;

zamierzasz

komisji egzaminacyjnej

3);

II stopnia,
nie
egzaminu
zamierza
do egzaminu zawodowego

do egzaminu zawodowego (
I stopnia,
I stopnia.

,

to
1)

do egzaminu zawodowego,

do egzaminu zawodowego (
na twoje miejsce zamieszkania;

2)

1)
2)
3)

w komunikacie,

zamierza

1)
2)
3)

absolwentem sz

w komunikacie,

do egzaminu zawodowego, to
do egzaminu zawodowego (

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

do:
termin

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

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 p

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 wraz z deklara
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
adectwo 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

em i
3);

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

i
w
zawodowy i
1)
prz
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 od
.
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 uczni 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 udos
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 t
na podstawie
pozytywnej opinii rady pedagogicznej;
niewidomy,
z
w tym z
z
w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z
m 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 wymag
w podstawie
w zawodzie szkolnictwa
dla:
1)
zawodu, w
2)
zawodu o charakterze pomocniczym przewidzianego dla zawodu, w
Orzeczenie o potrzebie
specjalnego u
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

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

Po

egzaminie

z elektronicznego systemu zdawania

zawodowych.

po
pisemnej egzaminu zawodowego zd
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 zw
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
a czy te dokumentacja.
model w
model wk

komputera,

model d gdy jedynym re

dokumentacja,

model dk

komputera.
w i wk

ra

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
wnego 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
i 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
d
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
aktycznej 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:

opracow
Dla

w

nie
przez

egzaminu zawodowego, otrzymuje

o wynikach z

zdali egzaminy zawodowe ze wszystkich kwalifikacji
komisji egzaminacyjnej ustala
wynik
zawodowych

ym

Wk - wynik

w danym zawodzie, dyrektor
wzoru:

symbole
z

zawodowych,

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

tego egzaminu,

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
ch
i
jej ponowne przeprowadzenie. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor CKE.
egzaminu
egzaminacyjnego
1) stwierdzenia niesamodzielnego

egzaminu w przypadku:
nia

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
w

przebiegu
cym.

pisemnej lub

i
podczas

praktycznej egzaminu zawodowego

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
wp
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 pracoda
w sprawie harmonogramu egzaminu zawodowego.
info
kwalifikacyjny kurs zawodowy odbiera w sie

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu egzaminu zawodowego.
Ponowne

do egzaminu

1)

2)
3)
przeprowadzania w trakcie nauki.

1)
2)
3)

rminie albo

przeprowadzania, z tym,

oraz
i nie
przez
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

odocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego

u pracodawcy
oraz

II stopnia i

1) nie pr

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
ci 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
e
faksem lub
Podczas dokonywania
lub rodzicom
zapewnia
z zasadami oceniania
Podczas dokonywania
lub rodzice
etniego
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
wyznaczany

z wnioskiem do dyrektor OKE w terminie 2 dni od
(
6). Dyrektor ok
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
od
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
egzaminu.
informatora jest podstawa prog
z zakresu danej
Przez kwalifikacj
zdaniu
egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji.

przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i ma f

40
j

dokumentacja.

zawodzie,

Informatora
do Informatora.

www.cke.gov.pl) oraz na
egzaminacyjnych.

25

2. INFORMACJE O ZAWODZIE

2.1
W zawodzie

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

FRK.01.
FRK.03.

Projektowanie i wykonywanie fryzur

2.2 Zadania zawodowe

1) w zakresie kwalifika
doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury,

wykonywania stylizacji fryzur;
2) w zakresie kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur:
projektowania fryzur,
dokumentowania fryzur,

2.3

zawodzie

gimnazjum,
zawodowych.
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3.
Wymagania egzaminacy
zawodzie szkolnictwa

Kwalifikacja FRK.01. Wykonywanie

3.1.1. FRK.01.1. Bezpiecze two i higiena pracy
FRK.01.1. Bezpiecze two i higiena pracy
Kryterium weryfikacji
4) okr
skutki oddzia ywania czynnik w
szkodliwych na organizm cz owieka

w salonie fryzjerskim

Szkodliwy dla zdrowia czynnik fizyczny, to
A. stres.
B.
C. wszawica.
D.

3.1.2. FRK.01.2. Podstawy fryzjerstwa
FRK.01.2. Podstawy fryzjerstwa
Kryterium weryfikacji
1) okr
g owy

A.
B.
C.
D.

anatom oraz fizjolog w os w i sk ry

4) rozpoznaje fazy wzrostu w os w

telogen.
anagen.
katagen.
egzogen.
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Jednostka
FRK.01.2. Podstawy fryzjerstwa
Kryterium weryfikacji
2) diagnozuje stan w os w i sk y g owy

5) ocenia rodzaj zmian na w osach i sk ze g owy

Opisane zmiany s
A.
B.
C. kaszaki.
D.

FRK.01.2. Podstawy fryzjerstwa
Kryterium weryfikacji
3) analizuje wyg

klienta

2) rozpoznaje ks

ty twarzy i g owy

Przy

A.
B. owalu.
C. trapezu.
D.

FRK.01.2. Podstawy fryzjerstwa
Kryterium weryfikacji
5) rozpoznaje zw ki chemiczne wykorzystywane
w preparatyce kosmetyk w fryzjerskich

8) okr
d anie witamin stosowanych
w kosmetykach fryzjerskich

A.
barwnika.
B.
C.
D. ochronne przed czynnikami chemicznymi.
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3.1.3. FRK.01.3. Wykonywanie zabieg w piel gnacji w os w i s
FRK.01.3. Wykonywanie zabieg w piel gnacji w os w i s

y g owy

y g owy
Kryterium weryfikacji

3) wykonuje zabieg mycia w os w i sk ry g owy
z zastosowaniem nych metod i technik

4) dobiera preparaty do mycia w os w i sk ry g owy

A.
B. oleju rycynowego.
C.
D.
D
FRK.01.3. Wykonywanie zabieg w piel gnacji w os w i s

y g owy
Kryterium weryfikacji

4) wykonuje zabiegi p gnacji w os w i sk ry g owy
oraz zarostu m skiego zgodnie z kolejno
technologiczn i zasadami bezpiecze twa i higieny
pracy

1) identyfikuje rodzaje zabieg w p
i sk ry g owy

gnacji w os w

W filmie przedstawiono
A. ochronny.
B.
C.
D.

.
y.

FRK.01.3. Wykonywanie zabieg w piel gnacji w os w i s

y g owy
Kryterium weryfikacji

4) wykonuje zabiegi p gnacji w os w i sk ry g owy
oraz zarostu m skiego zgodnie z kolejno
technologiczn i zasadami bezpiecze twa i higieny
pracy

8) dobiera preparaty do kondycjonowania
i regeneracji w os w oraz stymulacji mieszk w

A.
B.
C.
D.
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3.1.4. FRK.01.4. Nietrw
Jednostka efekt
FRK.01.4. Nietrw

odkszta canie w os w i formowanie fryzur

odkszta canie w os w i formowanie fryzur
Kryterium weryfikacji

1) okr

zabiegi nietrw ego odks

cania w os w

3) opisuje zmiany zachodz ce we w osach podczas
nietrw ego odks cania w os w

A.
B.
C.
D. zmiana po

FRK.01.4. Nietrw

odkszta canie w os w i formowanie fryzur
Kryterium weryfikacji

6) wykonuje zabiegi nietrw ego odks cania
w os w i formowania fryzury z zachowaniem
kolejno ci technologicznej
Do

4) dobiera metody i techniki do nietrw ego
odks cania w os w i formowania fryzury

na mokro
A. plisowania.
B. loczkowania.
C. modelowania.
D.

FRK.01.4. Nietrw

odkszta canie w os w i formowanie fryzur
Kryterium weryfikacji

7) okr
sposoby korygowania b
w pop nionych
podczas nietrw ego odks cania w os w
i formowania fryzury

1) rozpoznaje b dy pop nione podczas zabieg w
nietrw ego odks cania w os w i formowania
fryzury

, jednak
A.
B.
C.
D.
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3.1.5. FRK.01.5. Trw
FRK.01.5. Trw

odks

odks

canie w os w

canie w os w
Kryterium weryfikacji

5) dobiera preparaty fryzjerskie do wykonania
zabieg w trw ego odks cania w os w zgodnie
z zasadami technologii i bezpiecze twa

A.
B.
C.
D.

neutralnym.
silnie zasadowym.
de
delikatnie alkalicznym.

FRK.01.5. Trw

odks

canie w os w
Kryterium weryfikacji

7) wykonuje zabieg trw ego odks cania w os w
zgodnie z kolejno
technologiczn

1) okr
przeciwwskazania do wykonania zabiegu
trw ego odks cania w os w

A. ondulacji fenowej.
B. tr
C.
D. farbowania oksydacyjnego.

FRK.01.5. Trw

odks

canie w os w
Kryterium weryfikacji

7) wykonuje zabieg trw ego odks cania w os w
zgodnie z kolejno
technologiczn

2) dobiera metody i techniki do trw ego
odks cania w os w

A.
B.
C.
D.
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3.1.6. FRK.01.6. Strzy enie damskie i m skie w os w oraz formowanie zarostu m skiego
FRK.01.6. Strzy enie damskie i m skie w os w oraz formowanie zarostu m skiego
Kryterium weryfikacji
1) rozpoznaje sprz t stosowany do wykonywania
zabieg w strzy enia w os w oraz formowania zarostu
m skiego

A.
B.
C.
D.

FRK.01.6. Strzy enie damskie i m skie w os w oraz formowanie zarostu m skiego
Kryterium weryfikacji
1) rozpoznaje sprz t stosowany do wykonywania
zabieg w strzy enia w os w oraz formowania zarostu
m skiego

3) rozpoznaje grzebienie do strzy enia w os w i
formowania zarostu m skiego

A. specjalnego.
B.
C. formy stopniowanej.
D.
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Jedno
FRK.01.6. Strzy enie damskie i m skie w os w oraz formowanie zarostu m skiego
Kryterium weryfikacji
9) dobiera pod na sekcje i separacje do zabiegu
strzy enia w os w zgodnie z for fryzury

A.

2) roz

B.

C.

nia rodzaje sekcji, np. krzy owa, klasyczna

D.

FRK.01.6. Strzy enie damskie i m skie w os w oraz formowanie zarostu m skiego
Kryterium weryfikacji
11) rozpoznaje rodzaje i formy strzy e damskich
i m skich oraz formy zarostu m skiego

1) rozpoznaje formy strzy e damskich: s jn
stopniowan przyrastaj c warstwowo, jedno
warstwowo

A.
B. stopniowanej.
C. jednolitej warstwowo.
D. przyrasta

FRK.01.6. Strzy enie damskie i m skie w os w oraz formowanie zarostu m skiego
Kryterium weryfikacji
14) okr
sposoby korygowania b
w
pop nionych podczas strzy enia w os w

3) dobiera sposoby korygowania b
w
pop nionych podczas strzy enia w os w
w partii potylicznej

1A. pikowanie.
B. dredowanie.
C.
D.
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3.1.7. FRK.01.7. Zmiana koloru w os w
FRK.01.7. Zmiana koloru w os w
Kryterium weryfikacji

1) okr

zabiegi zmiany koloru w os w

2) opisuje zmiany zachodz ce we w osach podczas
koloryzacji rozj niaj cej, przyciemniaj cej i
tonuj cej oraz rozj niania w os w

Podczas zabi
A.
B.
C.
D.

FRK.01.7. Zmiana koloru w os w
Kryterium weryfikacji

1) okr

zabiegi zmiany koloru w os w

2) opisuje zmiany zachodz ce we w osach podczas
koloryzacji rozj niaj cej, przyciemniaj cej i
tonuj cej oraz rozj niania w os w

Zmiany zac
A.
B.
C. wnikaniu prepara
D.

FRK.01.7. Zmiana koloru w os w
Kryterium weryfikacji
2) dokonuje analizy palety kolorystycznej:
a) okr
pigmenty wzmacniaj ce kolor
b) szereguje poziomy kolorystyczne

3) roz nia oznaczenia literowe i numeryczne we
wzornikach kolor w w os w

anie
wymaga zastosowania farby z oznaczeniem
A.
B.
C.
D.

3R
5V
7N
9G
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FRK.01.7. Zmiana koloru w os w
Efekt

12) okr
sposoby korygowania b
w
pop nionych podczas zabiegu zmiany koloru w os w

Kryterium weryfikacji

2) dobiera spo b korygowania b d w pop nionych
podczas zabiegu koloryzacji i rozj niania

Prz
zastosowania
A. pigmentacji.
B. dekoloryzacji.
C.
D.

3.1.8. FRK.01.8. J zyk obcy zawodowy
FRK.01.8. J zyk obcy zawodowy
Kryterium weryfikacji

1) pos uguje s podstawowym zasobem rodk w
j zykowych w j zyku obcym nowo ytnym (ze
szczeg lnym uwzg dnieniem rodk w
leksykalnych) umo liwiaj cym realizacj zynno ci
zawodowych w zakresie
temat w zw anych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposa eniem
b
zawodzie

1) rozpoznaje oraz stosuje rodki j zykowe
umo iwiaj ce realizacj czynno ci zawodowych w
zakresie:
a) czynno ci wykonywanych na stanowisku
pracy, w tym zw anych z zapewnieniem
bezpiecze twa i higieny pracy
b) narz zi, maszyn, urz ze i mater w
koniecznych do realizacji czynno ci
zawodowych
c) proces w i procedur zw anych z realizacj
zad
awodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych
dokument w zw anych z wykonywaniem
zad
awodowych
e) wiadczonych us ug, w tym obs ugi klienta

Te
A.
B.
C.
D.

perming.
chipping.
combing.
colouring.
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FRK.01.8. J zyk obcy zawodowy
Kryterium weryfikacji

1) pos uguje s podstawowym zasobem rodk w
j zykowych w j zyku obcym nowo ytnym (ze
szczeg lnym uwzg dnieniem rodk w leksykalnych)
umo liwiaj cym realizacj zynno ci zawodowych w
zakresie temat w zw anych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposa eniem
b) z g wnymi technologiami stosowanymi w danym
zawodzie
c) z dokumentacj zw zan z danym zawodem
d) z us ugami wiadczonymi w zawodzie

1) rozpoznaje oraz stosuje rodki j zykowe
umo iwiaj ce realizacj czynno ci zawodowych
w zakresie:
a) czynno ci wykonywanych na stanowisku pracy,
w tym zw anych z zapewnieniem
bezpiecze twa i higieny pracy
b) narz zi, maszyn, urz ze i mater w
koniecznych
do
realizacji
czynno ci
zawodowych
c) proces w i procedur zw anych z realizacj
zad
awodowych
d) formularzy,
specyfikacji
oraz
innych
dokument w zw anych z wykonywaniem
zad
awodowych wiadczonych us ug, w tym
obs ugi klienta

Na stanowisku pracy przygotowano: scissors, a comb, a long cape. Stanowisko przygotowano do wykonywania
A.
B.
C. loczkowania.
D.

FRK.01.9. Kompetencje personalne i spo

zne
Kryterium weryfikacji

3) ponosi odpowiedzialno
d ania

za podejmowane

1) obj nia, czym jest odpowiedzialno
zawodowym

A.
B.
C.
D.

w yciu

.
.
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FRK

w i trwa 180 minut.

3.2
a
Do wykonania zabiegu ondulacji chemicznej wykorzystaj fragment instrukcji
oraz
i zastosuj
Uwaga:
wykonywania
2
zamieszczonymi

dziennej.

i spr
.
oraz arkusz egzaminacyjny pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym.

naturalne, zdrowe, podatne na u
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Fragment instrukcji
Uwaga:
producenta.
Uwaga:
Moc / oznaczenie
chemicznymi, delikatne

Delikatny / C

Od 5 do 10 minut

Normalny / N

Od 10 do 15 minut

Mocny / F

Od 15 do 20 minut

Wykonanie zabiegu ondulacji chemicznej

Zalecany czas reakcji utrwala

- 5 minut
-48 godzin.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
- uformowana asymetryczna fryzura dzienna
oraz
wraz
z

.
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enia:
Kryteria weryfikacji

ze wz

zastosowanie

Kryteria weryfikacji

zabiegu fryzjerskiego

dodane

3) zabezpiecza od
klienta przed wykonaniem
zabiegu mycia w os w i sk ry g owy
3)
z
higieny pracy

Kryteria weryfikacji
5) zabezpiecza od
klienta przed wykonaniem
zabiegu nietrw ego odks cania w os w
i formowania fryzury
6) przygotowuje w osy do zabiegu
nietrwa go odks cania w os w
i formowania fryzury
7)
icznej

fryzury
8) stosuje pod w os w na sekcje i separacje do
nietrw ego odks cania w os w i formowania
fryzury
9) wykonuje zabieg nietrw ego odks cania
w os w i formowania fryzury nymi technikami

8) wykonuje fryzury dzienne
klienta
5) umieszcza w wyznaczonych pojemnikach
odpady pows
w wyniku wykonania zabiegu
nietrw ego odks cania w os w i formowania
fryzury

10) przeprowadza dekontaminacj stanowiska
pracy i sprz tu u ytego podczas zabiegu
nietrw ego odks cania w os w i formowania
fryzury
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Kryteria weryfikacji
5) stosuje zasady wykonania zabiegu trwa go
odks cania w os w
5) dobiera preparaty fryzjerskie do wykonania

4) stosuje instrukcj producenta do wykonania zabiegu
trw ego odks cania w os w
7) zabezpiecza od
klienta przed wykonaniem zabiegu
trw ego odks cania w os w
8) wykonuje zabieg trw ego odks cania w os w
z zachowaniem kolejno ci technologicznej
9) stosuje preparaty przed zabiegiem i po zabiegu
trw ego odks cania w os w

Kryteria weryfikacji
1) zabezpiecza od
klienta przed wykonaniem zabiegu
strzy enia w os w
2) wykonuje strzy enie w os w damskie i m skie
dobran metod sposobem i techni
1) oczyszcza stanowisko pracy, grzebienie i n

15) przeprowadza dekontaminacj i konserwacj
sprz tu u ytego w zabiegu strzy enia w os w i
formowania zarostu m skiego
5) umieszcza w wyznaczonych pojemnikach

,
,
wykonywania fryzur wieczorowych,
wykonywania fryzur dziennych,
,
,
,
.
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Kwalifikacja FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur
3.3.
3.3.1

Kryterium weryfikacji

W salonie fryzjerskim klientka

i

A.
B.
C.
D. Bl

3.3.2 FRK.03.2. Podstawy fryzjerstwa
FRK.03.2. Podstawy fryzjerstwa
Kryterium weryfikacji

:
A.
B.
C.
D.

ziarnista, jasna, rogowa, podstawna, kolczysta.
podstawna, kolczysta, ziarnista, jasna, rogowa.
podstawna, jasna, ziarnista, rogowa, kolczysta.
ziarnista, kolczysta, rogowa, jasna, podstawna.
B
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FRK.03.2. Podstawy fryzjerstwa
Kryterium weryfikacji
2

A. owalnym.
B.
C.
D. kwadratowym.

Jednostk
FRK.03.2. Podstawy fryzjerstwa
Kryterium weryfikacji

Przyk
a deformacja

?

A.
B. Lewostronne wybrzuszenie partii bocznej.
C.
D. Prawostronne wybrzuszenie partii bocznej.

C
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:
FRK.03.2. Podstawy fryzjerstwa
Kryterium weryfikacji
8) rozpoznaje podstawowe typy kolorystyczne urody
danie
Klientka o
kolorystyczny typ urody

e oliwkowej i oczach w kolorze gorzkiej czekolady reprezentuje

A. lato.
B. zima.
C.
D. wiosna.

FRK.03.2. Podstawy fryzjerstwa
Kryterium weryfikacji
3) klasyfikuje rodzaje grzywek
do grupy

A.
B. w
C. symetrycznych.
D. asymetrycznych.
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FRK.03.2. Podstawy fryzjerstwa
Kryterium weryfikacji
ne w
fryzjerskich
acji chemicznej?
A.
B.
C.
D.

Je
FRK.03.2. Podstawy fryzjerstwa
Kryterium weryfikacji
5) rozpoznaje zwi
w

owanych
w kosmetykach fryzjerskich

A.
B.
C.
D.

FRK.03.2. Podstawy fryzjerstwa
Kryterium weryfikacji
y):

7) stosuje zasady teorii koloru

A.
B.
C.
D.
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3.3.3 FRK.03.3. Projektowanie i dokumentowanie fryzur
FRK.03.3. Projektowanie i dokumentowanie fryzur
Kryterium weryfikacji
i fryzur

pastel

A.
B.
C. kredki
.
D. farby akwarelowej.

cenia:
FRK.03.3. Projektowanie i dokumentowanie fryzur
Kryterium weryfikacji
1) rozpoznaje styl klienta na podstawie obserwacji,
w tym: awangardowy, klasyczny, romantyczny

2) dobiera fryzury do stylu klienta
styl

A.
B.
C.
D.

etniczny.
sportowy.
romantyczny.
awangardowy.

FRK.03.3. Projektowanie i dokumentowanie fryzur
Kryterium weryfikacji
3) projektuje zestawienia kolorystyczne

kolorystyczny urody klienta
, nale

A.
B.
C.
D. zimnego blondu z czerwonymi pasemkami.
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FRK.03.3. Projektowanie i dokumentowanie fryzur
Kryterium weryfikacji
1) rozpoznaje cechy charakterystyczne fryzur
zadanie

A.
B.
C.
D.
Od

A

FRK.03.3. Projektowanie i dokumentowanie fryzur
Kryterium weryfikacji

owych
W celu skorygowania

ego

ego

indywidualnych klienta
a

A.
B.
C.
D.
:D
FRK.03.3. Projektowanie i dokumentowanie fryzur
Kryterium weryfikacji

wych

indywidualnych klienta
bokobrody

A. kwadratowe
B.
e
C.
e
D.
e
B
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FRK.03.3 Projektowanie i dokumentowanie fryzur
Kryterium weryfikacji

w charakterystyczne wzory, to
A.
B. twist.
C. rasta.
D. cornrows.

FRK.03.3 Projektowanie i dokumentowanie fryzur
Kryterium weryfikacji
:

1) rozpoznaje reprezentowane style historyczne we
8) projektuje fryzury w oparciu o rys historyczny
biedermeier
Na rysunku przedstawiono uczesanie charakterystyczne dla epoki
A. baroku.
B. biedermeier.
C.
D.
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FRK.03.3. Projektowanie i dokumentowanie fryzur
Kryterium weryfikacji
9) wy

A.
B. miejsce
C. projekcj
D.

FRK.03.3. Projektowanie i dokumentowanie fryzur
Kryterium weryfikacji
10) wykonuje dokume
1) rozpoznaje oznaczenia stosowane
w dokumentacji zabiegu fryzjerskiego
chemicznych
adanie

A. poziome.
B. pionowe.
C.
D.
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3.3.4
nia:
Kryterium weryfikacji
2) odczytuje oznaczenia stosowane w dokumentacji

oznaczono

A.
B. separa
C.
D.

za.

Kryterium weryfikacji
tkowe i okazjonalne

2) odczytuje oznaczenia stosowane w dokumentacji
zabiegu fryzjerskiego, w tym: koloryzacji, strz

dowe zadanie
u koloryzacji,

A.
B.
C.
D. nanoszenie mieszaniny na wydzielone separacje.
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FRK.03.4. Wykonywanie fr
Kryterium weryfikacji
3)

6)

Na filmie przedstawiono wykonanie warkocza typu
A.
B. francuz.
C. holender.
D. cornrows.

Kryterium weryfikacji
Ucze

4) wykonuje fryzury z elementami dodanymi na
podstawie projektu

3) stosuje dodatki fryzjerskie: treski, pasma,
projektem

Do zaprojektowanej fryzury w stylu romantycznym

jako dodatek

A. czarn klamr .
B. neonow tresk .
C. fioletow spink .
D.
.
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3.3

Kryterium weryfikacji

zakresie:

higieny pracy

a)
zawodzie

A.
B.
C.
D.

To dye.
To curl.
To trim.
To backcomb.

51

Kryterium weryfikacji
2) znajduje w wypowiedzi/t

komunikaty, instrukcje, filmy

I want to cut my hair. Not too short. I would also like to change my
hair colour because I don't like it. I want to dye my hair light brown. Wykonania
sobie klientka?
A.
B.
u.
C.
D. Ondulacji chemicznej i koloryzacji w odcieniach blondu.
Odpow

Kryterium weryfikacji
dejmowane

?
A.
B.
C.
D.
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d i trwa 120 minut.

3.4.

minu

klienta i

ratu do koloryzacji.

zabiegu modelowania zaprojektowanej fryzury dziennej.
Na szablonie 5. i 6. narysuj

kolorystyczny urody klientki.
Karta diagnozy klienta
kobieta

1.
2.

Wiek

3.

Kolor oczu

4.

Koloryt cery

5.

Kolor ust
tr

6.
7.

8.

40 lat

Profil

regularny

porostu

40 cm
40 cm
potylica 25 cm
boki 30 cm
zdrowe, niepoddawane zabiegom chemicznym, lekko

9.

atmosferycznych
10.
11.
12.
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Przygotowanie mieszaniny k

z utleniaczem 6% w proporcji 1:1
z utleniaczem 9% w proporcji 1:2.

do 10 pasm
do 15 pasm
do 20 pasm

ucha do ucha przez szczyt
-

40 minut, a na poziomach blondu 50 minut,
55-60 minut.

nd;

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

zaprojektowana dla klientki fryzura dzienna
ia (szablon 3.),

. i 2.),

.),
zaprojektowana dla klientki fryzura wieczorowa technika kredki (szablon 5. i 6.),
.).
54

Szablon 1. Zaprojektowana dla klientki fryzura dzienna

55

Szablon 2. Zaprojektowana dla klientki fryzura dzienna

56

57

3.4 Oznaczenie projekcji dla wyznaczonych sekcji
58

or

59

4.2

60

61

Szablon 5. Zaprojektowana dla klientki fryzura wieczorowa

62

technika kredki

Szablon 6. Zaprojektowana dla klientki fryzura wieczorowa

63

technika kredki

7.1 Karta technologiczna zabiegu
Do
typu
kolorystycznego
urody
w kolorze

klientki

zaprojektowano

we

fryzurze

i

7.2

we wszystkich wydzielonych sekcjach

64

7.2.2
wydzielonych separacjach w sekcjach
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FRK.03.2 Podstawy fryzjerstwa
Kryteria weryfikacji

FRK.03.3 Projektowanie i dokumentowanie fryzur
Kryteria weryfikacji

3) projektuje zestawienia kolorystyczne
4)
i
7)

urody klienta
1) rozpoznaje cechy charakterystyczne fryzur damskich
i
2) projektuje zestawienia warkoczy we fryzurze

zabiegu fryzjerskiego
w sekcjach do zabiegu fryzjerskiego

10) wykonuje dokumentacj zabiegu
fryzjerskiego:
a) pos uguje s
dokumentacj
technologiczn w projektowaniu fryzur
damskich i m skich
b) wyp nia technologiczne karty
zabieg w chemicznych

7) przygotowuje dokumentacj technologiczn zabiegu:
p gnacji, zmiany koloru, zmiany kszta fryzury, zmiany
struktury w os w

FRK.03.4. Wykonywanie fryzur na podstawie projekt w
Kryteria weryfikacji

i warkoczy
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np.:
fryzur damskich,
projektowania fryzur konkursowych damskich,
projektowania fryzur okazjonalnych damskich,
projektowania fryzur fantazyjnych damskich,
projektowania fryzur damskich w oparciu o rys historyczny,
pro

projekto

przygotowywania technologicznych kart zabi

67

4. PODSTAWA PROGRAMOWA

IE SZKOLNICTWA
RSKICH

IE

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

fryzjerskich:
fryzjerskiej;
doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury;
wykonyw

wykonywania zmiany koloru
wykonywania stylizacji fryzur.
w zakresie kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur:
projektowania fryzur,
dokumentowania fryzur,

jest

Kryteria weryfikacji

1) stosuje zasady bezpie
ochrony
w salonie fryzjerskim

1) okr
warunki zapewniaj ce ochron zdrowia w
salonie fryzjerskim
2) wymienia zadania fryzjera dotycz ce bezpiecze twa
pracy z urz zeniami mechanicznymi i elektrycznymi
3) rozpoznaje r d i czynniki szkodliwe w rodowisku
pracy
4) okr
zanieczyszcze powsta ych w wyniku:
p gnacji w os w (szampony, od ywki, maski),
nietrw ego i trw ego odkszt ania w os w (pianki,
lakiery, p yny, utrwalacze), zmiany koloru w os w (farby,
aktywatory)
5) dobiera wyposa enie salonu fryzjerskiego pod
wzg dem ergonomicznym (np. wysoko konsoli, fotela,
umywalek)
6) dobiera rodki ga nicze do okr
nej sytuacji
zagro enia w rodowisku pracy
7) roz nia znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
ewakuacyjne i ochrony przeciwpo arowej oraz sygna y
alarmowe
8) stosuje zasady bezpiecze stwa i higieny pracy w razie
powstania zagro enia, w szczeg lno ci wypadku przy
pracy, awarii, po aru, wybuchu
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1)
ochrony pracy i ochrony
2) wskazuje zadania i uprawnienia instytucji i
pracy i ochrony

twa

1)
pracy
2) opisuje konsekwencje nieprzestrzegania

i higieny pracy

zakresie
salonach fryzjerskich

i higieny pracy w

1)

oraz

2)
szkodli

z kontaktu z klientem
3)
szkodliwe dla zdrowia, uc
fryzjerskim
1)
fryzjerskich
2)

zawodowych

ndywidualnej i ich
fryzjerskich

3)

ze

1) opisuje podsta

stany

2)

3)

6) udziela pierwszej pomocy w stanach

4)
5)
6)

analizy
poszkodowanego
zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce
wypadku
bezpiecznej
powiadamia odpowiednie
prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w
zdrowotnego, np.

oparzenie
7) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w
nieurazowych sta
udar
8)
na fantomie zgodnie z
wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i
Europejskiej Rady Resuscytacji
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FRK.01.2. Podstawy fryzjerstwa
Kryteria weryfikacji
1)
2)
3)
4) rozpoznaje fazy wzrostu
5) wymienia rodzaje
6)
i

7)

miejsce

8)

9)
wirusowym, bakteryjnym, grzybiczym,
genetycznym
1)

planowanego zabiegu fryzjerskiego

do

2)
3)
4)
5)
6) analizuje prz
7)
8)

i

9)
1)
2) rozpozna
3) opisuje rodzaje profilu twarzy
4)
oczu
5)

i

6)
klienta
7) opisuje podstawowe typy kolorystyczne urody klienta
8) rozpoznaje podstawowe typy kolorystyczne urody
1) nazywa elementy fryzury
2)
twarzy i
3) klasyfikuje rodzaje grzywek
4)
twarzy
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1)
(INCI)
2) wskazuje zastosowanie podstawowych
fryzjerskich
3)
fryzjerskich
4) klasyfikuje surowce stosowane do wyrobu
5)
chemicznych wykorzystywanych w preparatyce

wykorzystywane w preparatyce
6)

pochodzenia naturalnego
stosowane w preparatach fryzjerskich (pochodzenia

7)
stosowane w preparatach fryzjerskich
mineralne)
8)
wanych w
kosmetykach fryzjerskich
1)
przybory,
2)
fryzjerskich

3)
1)
pigment, barwnik, kontrast
2)
3)
koloru
4)
przeciwstawnych
1) wymienia cele normalizacji krajowej
2)
normy
3)
europejskiej i krajowej
4)
norm i procedur oceny

7) stosuje zasady teorii koloru

8)
zawodowych

Kryteria weryfikacji
1)
2)
przed zabiegiem
3)
klienta przed zabiegiem
gnacji

4)
klienta pr
5) identyfikuje przeciwwskazania do wykonania
klienta
6)
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1) wymienia preparaty do ochrony,
kondycjonowania i regeneracji
2)
dodanych
3)
s

4)

i

5)
zabiegu fryzjerskiego
6)

i

1)
2) organizuje stanowisko pracy do zabiegu mycia
3)

3) wykonuje zabieg m
technik

4) dob
5)
s
6)
7)
8)

techniki

9) wyko
zasadami
10)

zgodnie z
i higieny pracy

1)
2)
3) organizuje stanowisko pracy do zabiegu
4)
5)
ochronne, profilaktyczne, kompleksowe zgodnie

4) wykonuj
zgodnie z
zasadami

6)
7)
chemiczne
8) dobiera preparaty do kondycjonowania i regeneracji
9) wykonuje zabiegi pie
10)
11) wskazuje przeciwwskazania do wykonania
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1)
2)

dezynfekcji

dezynfekcji
3) stosuje metody dekontaminacji
4)
5)

pie

ko pracy
stosowany podczas zabiegu

6)
7)
8) umieszcza w wyznaczonych pojemnikach odpady
Kryteria weryfikacji
1)
2) opisuje sposoby wykonania zabiegu
3)

podczas
n

1)

2)

z

ientem

2)
rozmowie konsultacyjnej przed zabiegiem
formowania fryzury
3)
doboru
fryzury
1)
zabiegu nietrwa
formowania fryzury

i

2)
przed

fryzury
3)
fryzury
4)
formowania fryzury
5)

73

wykonywania

1)
stan skupienia i zastosowanie do zabiegu
formowania fryzury
2)
mokre
3)
wi

zabiegie

formowania fryzury
4)
gumy, woski, pomady
5)
formowania fryzury
5) organizuje stanowisko pracy do
zabiegu
i formowania fryzury

1)
fryzury
2)
fryzury
3) opisuje preparaty fryzjerskie stosowane przed
wykonaniem i po wykonaniu zabiegu
4)

wane przed
wykonaniem i po wykonaniu zabiegu
formowania fryzury

5)

fryzury
1)
formowania fryzury
2)
formowania fryzury
3)
urody klienta
4)
fryzury
5)
formowania fryzury
6)
formowania fryzury
7)
fryzury
8)

separacje do
fryzury

9)
74

i

b

1)

e podczas
fryzury

2)
3)
8) wykonuje fryzury dzienne

formowania fryzury
1) opisuje formy fryzur dziennych damskich i
2)
kompozycje
3)
poszukiwaniu inspiracji
4)
5)
6)

klienta

7)

9) wykonuje fryzury wieczorowe

mankamenty urody
8) wykonuje fryzury dzienne z
dodanych
9) wykonuje sploty i warkocze
1)
2) wykonuje plecionki
3)
4)
5) tworzy fryzury wieczorowe z zastosowaniem
6) stosuje zasady tworzenia formy fryzury wieczorowej
7) wykonuje fryzury wieczorowe z wykorzystaniem
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o

1)

i formowania

2)

fryzury
i formowania fryzury
3)
fryzury
4)
fryzury
5) umieszcza w wyznaczonych pojemnikach odpady

Efekty

Kryteria weryfikacji
1)

od
2)
3)
4) opisuje technologie wykonania zabiegu
prostowanie
5)

podczas

1)
t

stan skupienia i zastosowanie do zabiegu
2)
3)

wykonaniem

4)

5) wymienia preparaty stosowane po wykonaniu
neutraliz
1)

fizyczne

2)
3)
4)
5) stosuje zasady wykonania zabiegu
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podczas

i

1)

2)
klienta
3) rozpozna
4)

zabiegu

5)

5) dobiera preparaty fryzjerskie do wykonania

diagnozy

1)
stosowane na

zgodnie z zasadami technologii i
2)
3) dobiera preparaty stosowane po zabiegu

6) organizuje stanowisko pracy do zabiegu

1)
fryzjerskie

stosowane

podczas

zabiegu

2)
3)

1)

zabiegu

2) dobiera metody i techn
3)

efektu

4)

zabiegu

5)

do

6)
7)
8)
technologicznej
9) stosuje preparaty przed zabiegiem i po zabiegu
10)
nawijania

77

1)
a
2)
efektu
3)
1)

2)

3) umieszcza w wyznaczonych pojemnikach
o
Kryteria weryfikacji

Efekty
1)

formowania zaros
2)
3)
2) rozpoznaje indywidualne cechy anatomii i
urody klienta przed wykonaniem zabiegu

i

1)

2)
go
3)

4)
oraz

zarostu

1)

zabiegie
2)
formowania zarostu
3)
4)
5)
zabiegu formowania zarostu
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4) organizuje stanowisko pracy do zabiegu
arostu

1)

fryzjerskie do

2)
oraz formowania zarostu
3)
dzia, przybory i aparaty
fryzjerskie stosowane podczas zabiegu

4) organizuje stanowisko pracy do zabiegu

eny pracy
1)
2)
3)

7) dobiera metody i techniki pracy do zabiegu

8) dobiera metody i techniki pracy do

4) klasyfikuje te
5)
6)
1) opisuje rodzaje zarostu
2)
formowania zarostu skiego
3) klasyfikuje techniki formowania zarostu
4) stosuje zasady wykonania zabiegu formowania
zarostu
1)
u
2)
i oczekiwanego efektu
1) opisuje metody i techniki formowania zarostu
cieniowanie, trymowanie
2)
ubytkami
3) dobiera techniki formowania zarostu

9

do
fryzury

w

tym: cieniowanie, trymowanie
1) klasyfikuje rodzaje sekcji i separacji do zabiegu
2)
3)

klasyczna

4) stosuje zasady wydzielania linii separacji do zabiegu
5)
6)

formy
enia

79

1)

11) rozpoznaje rodz

2)
3)
1)

2)
3) opisuje rodzaje st
4)
5) opisuje formy zarostu
6)
broda, bokobrody)
1)
zabiegu
2)

klasycznych

3) rozpoznaje rodzaje dystrybucji i projekcji w
4)
5) w
6)
7)
8)
1)
zabiegu formowania zarostu
2)
3)
4) wykonuje formowanie zarostu
5)
6) sto
jedno- i dwuostrzowe
1)
2)
3)

80

1) oczyszcza stanowisko pracy, grzebienie i

2)
i formowania zarostu
3) dobiera aparaty do sterylizacji grzebieni i

4)
i formowania zarostu
5) umieszcza w wyznaczonych pojemnikach
odpady powst
6)
Kryteria weryfikacji
1)

2)

3) rozr
4)
2) dokonuje analizy palety kolorystycznej:
a)
kolor
b) szereguje poziomy kolorystyczne

1)
2)
3)

kolorystycznej
koloru
we

1)
2)

syntetycznych

3)
odsiwiacze i preparaty
4)
5)

wodoru

koloru
6)
wodoru na

81

klienta przed zabiegiem zmiany koloru

1) identyfikuje kolor naturalny i
klienta
2) prowadzi roz
3)

rodzajami

4)
klienta
5)
zabiegu zmiany koloru
7)
5)

1)
a)

2)
zabiegu zmiany kol
3)

b) analizuje dane z karty diagnozy klienta pod

zabiegu zmiany koloru
4)
1)

7) organizuje stanowisko pracy do zabiegu

siwych

zmiany koloru
2) analizuje wy
zabiegiem zmiany koloru
3) rozpoznaje przeciwwskazania do zabiegu
zmiany koloru
1)
fryzjerskie stosowane podczas zabiegu zmiany
koloru
2)
3) omawia preparaty fryzjerskie stosowane przed
wykonaniem i po wykonaniu zabiegu zmiany
4)

oraz
preparaty do wybranego rodzaju zabiegu zmiany

5) organizuje stanowisko pracy zgodnie z

8) dobiera metody i techniki zmiany koloru

i

1) ustala zakres

koloryzacja
2)
przyciemnianie
3)

o wybranego rodzaju zabiegu,

4)

koloru

1)
2)
3) opisuje zabiegi przygotowawcze, w tym:
82

10) wykonuje zabieg zmiany koloru

z

1)
zabiegu zmiany koloru
2)

a) przygotowuje klienta do zabiegu
zmiany koloru
b) stosuje preparaty do planowanego

zabiegu zmiany koloru
3)
zmiany koloru
4)

koloru

5)
preparatu

specjalistycznej aparatury i
6)
7)

siwych i szpakowatych

koloryzacji

8) wykonuje zabiegi korekcji koloru, np. tonowanie
9)
zmiany koloru
1)
naturalnych
2)
szpakowatych
3)
siwych i szpakowatych
4)
zabiegu koloryzacji
5)
szpakowatych
6)
procencie siwizny
7)
zastosowaniem specjalistycznej aparatury
1)
zmiany koloru
2)
3)
1)

koloru

podczas zabiegu zmiany koloru

abiegu zmiany
2)
zabiegu zmiany koloru
3)
zabiegu zmiany koloru
Kryteria weryfikacji
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1)

1)
zakresie:
a)
zawodowych w zakresie

wykonywanych na stanowisku pracy, w

higieny pracy

b)
a) ze stanowiskiem pracy i jego
iem
c)
b)
stosowanymi
w danym zawodzie
zawodowych
c)
danym
d) formularzy, specyfikacji oraz innych
zawodowych
zawodem
e)
klienta
d)
zawodzie
2) rozumie proste wypowiedzi ustne
1)
fragmentu wypowiedzi, tekstu
2)
informacje
3)
tekstu
4)
zawodowych:
a) rozumie proste wypowiedzi ustne

b) rozumie proste wypowiedzi pisemne
napisy, broszury, instrukcje
1)
i logiczne wypowiedzi ustne i
pisemne

2) przedst
sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji,

zawodowych:
a)
zawodowych (np. polecenie, komunikat,
b)
wy
zawodowych (np. komunikat, e-mail,

3)
stanowisko
4)
charakterze
5) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi
adekwatnie do sytuacji

z
wykonywanym zawodem

84

z

4) uczestniczy w rozmowie w typowych
zawodowych
adekwatnie 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

1)
2) uzyskuje i przekazuje informacje i
3)
ub nie zgadza z opiniami
innych
4)
zawodowymi
5) pyta o upodobania i intencje innych
6) proponuje,
7) stosuje zwroty i formy
8) dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji

zawodowych
b) reaguje w formie prostego tekstu
e-mail, do
wykonywanym zawodem) w typowych
sytuacjach
zawodowych
rzekazu ustnego lub

1)

(np. wykresach, symbolach, piktogramach,
schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach
zawodowych
2)
3)

4) przedstawia

6)

1)
doskonaleniu
2)
a) wykorzystuje techniki samodzielnej pracy
iem obcym
b)
grupie
c)
d) stosuje strategie komunikacyjne i
kompensacyjne

zadania

3)

4)
5)

informacyjno- komunikacyjnych
internacjonalizmy

6) upra
niewerbalne
Kryteria weryfikacji

adczonych na rzecz klienta

1)
2)
wykonywania
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fryzjerskich

2) przestrzega zasad kultury i etyki zawodowej

1) przestrzega zasad etycznych i
2) wymienia zasady etyczne w zawodzie fryzjera
3)
4)
i pracodawcy
5) przestrzega zasad etycznych i prawnych
1)
zawodowym
2) analizuje zasady i procedury wykonania
fryzjerskich
3)

4)
na
zmiany

5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

zawodowe

8) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej

problem

za

1)
2)
problemowej
3)
4) reaguje elastycznie na nieprzewidywalne sytuacje
1)
w
sytuacjach zawodowych
2) identyfikuje symptomy stresu
3)
na
1)
2)

zawodowe
tencji

3)
kompetencje
1) opisuje typowe zachowania podczas
prowadzenia negocjacji
2)
3)
porozumienie
1)
interpersonalnej
2)
komunikacji
3) stosuje aktywne metody
4)
mowie
1)
rozmowie z klientem w salonie fryzjerskim
2) identyfikuje bariery komunikacyjne w
dialogu z klientem
1)
lider
2)
asertywnych
3) st
zespole
4)
ze
5)

86

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur
Kryteria weryfikacji
1.
oraz pr

na
terenie salonu fryzjerskiego

2.
salonie fryzjerskim
1.
zawodowych

3) udziela pierwszej pomocy w stanach

stosowane
fryzjerskich
2.
ich
zastosowanie podczas wykonywania
fryzjerskich
3.
ze
1.
ia
2.
poszkodowanego
3. zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce
wypadku
4.
bezpiecznej
5. powiadamia odpowiednie
6. prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w
zdrowotnego, np.
oparzenie
7. prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w

8.

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

FRK.03.2. Podstawy fryzjerstwa
Kryteria weryfikacji
wy

1.
2.
3.
4. rozpoznaje fazy wzrostu
5. wymienia rodzaje
6.
7.
8.

miejsce
funkcji

9.
wirusowym, bakteryjnym, grzybiczym,
tniczym, genetycznym
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1.
planowanego zabiegu fryzjerskiego
2.
3.
4. opisuje czynn
5.
6.
7.
8.

i

9.
1.
2.
3. opisuje rodzaje profilu twarzy
4.
oczu
5.

fryzjerskich

i

6. analizuje p
klienta
7. opisuje podstawowe typy kolorystyczne urody
klienta
8. rozpoznaje podstawowe typy kolorystyczne urody
1. nazywa elementy fryzury
2.
twarzy i
3. klasyfikuje rodzaje grzywek
4.
proporcje twarzy
1.
sk
(INCI)
2.
fryzjerskich
3.
fryzjerskich
4. klasyfikuje surowce stosowane do wyrobu
fryzjerskich naturalne i chemiczne
5.
chemicznych wykorzystywanych w preparatyce
6.
stosowane w preparatach fryzjerskich
(pochodzenia
7.
stosowane w preparatach fryzjerskich (detergenty,
8.
kosmetykach fryzjerskich
1.
2.

fryzjerskich
3.
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i przybory,

7) stosuje zasady teorii koloru

1.
pigment, barwnik, kontrast
2.
3.
koloru
4.
1. wymienia cele normalizacji krajowej
2.
cechy normy
3.
europejskiej i krajowej
4.
norm i

zawodowych

FRK.03.3. Projektowanie i dokumentowanie fryzur
Kryteria weryfikacji
Ucz

2) dobiera fryzury do stylu klienta

3) projektuje zestawienia kolorystyczne

i

iego
dostosowane do cech osobniczych i

1.
kredka,
pastel
2.
kredki
3. szkicuje fryzury z zastosowaniem
1. rozpoznaje styl klienta na podstawie obserwacji, w
tym: awangardowy, klasyczny, romantyczny
2.
klienta
3.
klienta
1. dobiera zestawienia kolorystyczne w
2.
3. rozpoznaje kontrasty kolorystyczne
4.
typ
kolorystyczny urody klienta
5.
kontrastu kolorystycznego
6. stosuje zasady doboru
7. dobiera zestawy kolorystyczne we fryzurze
1. rozpoznaje cechy charakterystyczne fryzur
damskich i
2.
3.
1.

zarostu

2.

anatomicznej za

3.
indywidualnych klienta
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1.

okazjonalne i fantazyjne

okazjonalne
i fantazyjne

2.
okazjonalnych i fantazyjnych
3.
4.

klienta

konkursowych, okazjonalnych i fantazyjnych
5. dobiera zestawienia kolorystyczne do
okazjonalnych i fantazyjnych
6.
konkursowych, okazjonalnych i fantazyjnych
7.

8) projektuje fryzury w oparciu o rys historyczny

1.
2.
3.
4.
1.

rozpoznaje rodzaje warkoczy i
projektuje zestawienia warkoczy we fryzurze
projektuje formy
projektuje we fryzurze kompozycje
rozpoznaje reprezentatywne style historyczne

rokoko, biedermeier
2. opisuje reprezentatywne style historyczne we
rokoko, biedermeier
3. tworzy kompozycje fryzur z elementami
charakterystycznymi dla okresu historycznego
np.
1.
2.
zabiegu fryzjerskiego
3.
sekcjach do zabiegu fryzjerskiego
4.
fryzur
5.
zbowe stosowane w rysunku, tj.

6.
fryzjerskiego:
a)

dokumen

b)

karty
chemicznych

fryzjerskiego
1. rozpoznaje oznaczenia stosowane w dokumentacji
zabiegu fryzjerskiego
2. stosuje oznaczenia technologiczne w dokumentacji
zabiegu fryzjerskiego
3.
przygotowania i zastosowania preparatu na
fryzjerskich
4.
chemicznych
5.
chemicznych na podstawie danych
6.
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do

7.
zabiegu:
1. rozpoznaje rodzaje portfolio
2.
portfolio
3. przygotowuje portfolio fryzur na podstawie
wytycznych
4. prezentuje portfolio w formie papierowej i
multimedialnej
5. stosuje techniki multimedialne do prezentacji
6. wykor
prezentacji fryzur
7.
prezentacji fryzur

multimedialne do

Kryteria weryfikacji
1) wykonuje fryzury da

i

1. analizuje informacje zawarte w projekcie fryzury
damskiej przed wykonaniem zabiegu
2. odczytuje oznaczenia stosowane w dokumentacji
zabiegu fryzjerskiego, w tym: koloryzacji,
3.

dokumentacji
zabiegu fryzjerskiego, w tym: zmiany koloru,

okazjonalnych
4.

przygotowania i
zastosowania preparatu do zabiegu zmiany

5.
okazjonalnych
6.
koloru, zmiany
okazjonalnych
7. wykonuje zaprojektowane fryzury damskie
1. analizuje informacje zawarte w projekcie fryzury
ed wykonaniem zabiegu
2.
dokumentacji
3. stosuje informacje zawarte w instrukcji producenta
preparatu do zmiany koloru
4.

diagnozy

5.

6.
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klasyczne

na podstawie projektu

3) wykon

1. analizuje informacje zawarte w projekcie
warkoczy
2. odczytuje oznaczenia stosowane w dokumentacji
3.
warkoczy
4.

i warkoczy na
podstawie projektu

5.
warkoczy
6.
4) wykonuje fryzury z elementami
dodanymi na podstawie projektu

1. rozpoznaje dodatki fryzjerskie typu: treski, pasma,
2.
3. dobiera dodatki fryzjerskie na podstawie
okazjonalnych, konkursowych, fantazyjnych
4. stosuje dodatki fryzjerskie: treski, pasma,

5) wykonuje fryzury damskie
konkursowe i fantazyjne na podstawie

5. i ozdoby do wykonania fryzury zgodnie z
projektem
6. wykonuje fryzury z dodatkami, np. treski, pasma,
7.
1. analizuje informacje zawarte w dokumentacji
fryzur damskich konkursowych i fantazyjnych
przed wykonaniem zabiegu
2. odczytuje oznaczenia stosowane w dokumentacji
fryzur damskich konkursowych i fantazyjnych
3.
diagnozy
4. klienta do wykonania fryzur
fantazyjnych i konkursowych na
podstawie projektu
5.
fryzur
6. damskich konkursowych i fantazyjnych
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Kryteria weryfikacji
1)

1)
obcym
zakresie:
a)
zanych z zapewnieniem b
i higieny pracy

zakresie
a) ze stanowiskiem pracy i jego
b)
stosowanymi w
danym zawodzie
c)
danym
zawodem
d)
danym
zawodzie
2) rozumie proste wypowiedzi ustne

b)
zawodowych
c)
zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych
e)

w
zawodowych
klienta

1.
fragmentu wypowiedzi, tekstu
2.
3.

informacje

4.
a) rozumie proste wypowiedzi ustne

w
standardowej odmiani
b) rozumie proste wypowiedzi pisemne
(np. napisy, broszury, instrukcje

1.
i logiczne wypowiedzi ustne i
pisemne

2.
sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji,

a)

3.
4.
zawodowych (np. polecenie,

b)

stanowisko

charakterze
5. stosuje formalny lub nieformalny styl
wypowiedzi adekwatnie do sytuacji

ch (np. komunikat,
e-mail,
z
wykonywanym zawodem wg wzoru)
4) uczestniczy w rozmowie w typowych

1.
2. uzyskuje i przekazuje informacje i
3.

obcym
do sytuacji

innych
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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

4. prowadzi proste negocja
zawodowymi
5. pyta o upodobania i intencje innych
6. proponuje,
7. stosuje zwroty i formy
8. dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji

zawodowych
b) reaguje w formie prostego tekstu
wykonywanym zawodem) w typowych
sytuacjach
zawodowych
1)
w ty

z

(np. wykresach, symbolach, piktogramach,
schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach
2) przeka
3)

4)

6)

1)
2)
a) wykorzystuje techniki samodzielnej pracy

3)

b)
c)

informacyjno- komunikacyjnych
4)
internacjonalizmy
5)

grupie

obcym
d) stosuje strategie komunikacyjne i
kompensacyjne

aby w

6)
innymi, wykorzystuje
opis,

niewerbalne
Kryteria weryfikacji

1) przestrzega zasad kultury i etyki zawodowej

1) przestrzega zasad etycznych w realizacji
zawodowych
2) wymienia zasady etyczne stosowane we fryzjerstwie
3)
zawodowych
4)
5) przestrzega zasad etycznych i prawnych,
anych
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1)
zawodowym
2) analizuje zasady i procedury wykonania
3)
4)

owania
fryzjerskich
prawnej za

5)
3) wy
zmiany

na

4) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

zawodowe

za

1)
2)
problemowej
3)
4) reaguje elastycznie na nieprzewidywalne sytuacje
5)
sytuacji
1)
sytuacjach zawodowych
2) identyfikuje u siebie symptomy stresu
3) stosuje pozytywne techniki radzenia sobie ze stresem
4)
na
1)
2)

zawodowe

3)
kompetencje
4) wyznacza sobie cele rozwoju zawodowego
5)
zawodowy
6)
zawodowe
1) opisuje typowe zachowania podczas
prowadzenia negocjacji
2)
3)
porozumienie
4) przedstaw

7) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej

wykorzystaniem wiedzy z zakresu negocjacji
1)
interpersonalnej
2)
komunikacji
3) stosuje aktywne metody
4)
by
5)
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mowie

1)
rozmowie z klientem w salonie fryzjerskim
2) identyfikuje bariery komunikacyjne w dialogu z
klientem
3)
problemu
4)
problemu
5)
problemu,
cele
Kryteria weryfikacji

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych

1)
realizacji
2) pokazuje wzorce w celu wykonania zadania
3)
salonu
fryzjerskiego
1)
2)
1)
fryzjerskich
2) monitoruje proces wykonywania zabiegu
3)
zabiegi
fryzjerskie
1) kontroluje prace
2)
3) udziela informacji zwrotnej w celu
fryzjerskich

w zawodzie zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z
i technice stosowanej w zawodzie, aby
wszystkich
zawodowych.
fryzjerskich

i
tapirowania, do rozczesywania, ze
szpikulcem plastikowym, ze szpikulcem metalowym, do wyczesywania fal, do
do
rozpylacz do
50 szt., szpilki do
do
czepek do
i
dla jednego ucznia),
promiennik, aparat do steryliz

hoker,
Internetu oraz drukarki,
96

-pomiarowe

pojemniki: na
do dezynfekcji.

zamiatania z

treningowe g

mikro

-pomiarowe
Internetu oraz drukarki,

ie
i wykonywanie fryzur

Projektowanie

mm, 36 mm,
struktury

50 szt., szpilki do mocowania

siatkowych 50 szt.,
ucznia),

i
stanowisko komputerowe z oprogramowaniem biurowym i biurowe

wielofunkcyjne,

historycznych,
pojemniki na odpady, pojemnik na

brudownik,

do zamiatania z

Internetu,
Internetu
komputerowe),
biurowych,
projektor multimedialny,
oprogramowanie do projektowania graficznego fryzur,
barw,
dydaktyczne z zakresu:
nauki o konstrukcjach,

i kolorach.

potencjalne miejsce zatrudnienia absolwen
).
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ZAWODZIE1)
fryzjerskich

FRK.01.2. Podstawy fryzjerstwa
formowanie fryzur
FRK.01.6

FRK.01.9. Kompetencje pers

Liczba godzin
30
60
60
120
120
240
180
30
840

2)

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur
Liczba godzin
30
FRK.03.2. Podstawy fryzjerstwa3)

603)
150

FRK.03.3. Projektowanie i dokumentowanie fryzur

240
30
450+603)
2)
4)

1)

2)
3) Wskazana jednostk
4)
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C.

99

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
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dla zawodu

do spraw zdrowia

D.
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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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