
EGZAMIN ZAWODOWY
Konferencje dla dyrektorów szkół zawodowych

Kwiecień 2017r.
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PROGRAM KONFERENCJI

1.Wyniki egzaminów w sesji styczeń-luty 2017 r.

2.Przygotowanie i przeprowadzenie sesji czerwiec-lipiec 2017 r.

3.Przygotowania do egzaminów w 2018 r.
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WYNIKI OGÓLNE EGZAMINU
SESJA STYCZEŃ – LUTY 2017 r.
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woj. lubelskie

92%

86%

14%

90%

74%

26%



WYNIKI OGÓLNE EGZAMINU
SESJA STYCZEŃ – LUTY 2017 r.
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woj. małopolskie

95%

91%

9%

94%

81%

19%



WYNIKI OGÓLNE EGZAMINU
SESJA STYCZEŃ – LUTY 2017 r.
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woj. podkarpackie

95%

89%

11%

94%

77%

23%
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WYNIKI EGZAMINU SESJA STYCZEŃ – LUTY 2017 r.

woj. lubelskie

Do części pisemnej i praktycznej przystąpiło 10 981 osób

Świadectwo 
potwierdzające 

kwalifikację 
otrzymało 
7 818 osób

(71%)

Egzaminu 
nie zdały

3 163 osoby
(29%)

tylko części pisemnej

tylko części praktycznej

części pisemnej i praktycznej

Nie zdało

476 (4%)

2 041 (19%)

646 (6%)
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WYNIKI EGZAMINU SESJA STYCZEŃ – LUTY 2017 r.

woj. małopolskie

Do części pisemnej i praktycznej przystąpiły 17 032 osoby

Świadectwo 
potwierdzające 

kwalifikację 
otrzymały 

13 562 osoby
(80%)

Egzaminu 
nie zdało

3 470 osób
(20%)

tylko części pisemnej

tylko części praktycznej

części pisemnej i praktycznej

Nie zdało

493 (3%)

2 423 (14%)

554 (3%)
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WYNIKI EGZAMINU SESJA STYCZEŃ – LUTY 2017 r.

woj. podkarpackie

Do części pisemnej i praktycznej przystąpiło 12 065 osób

Świadectwo 
potwierdzające 

kwalifikację 
otrzymało 
8 967 osób

(74%)

Egzaminu 
nie zdało

3 098 osób
(26%)

tylko części pisemnej

tylko części praktycznej

części pisemnej i praktycznej

Nie zdało

438 (4%)

2 149 (18%)

511 (4%)



WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
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WYDAWANIE DYPLOMÓW

10

Dla absolwentów szkół, którzy w danym roku szkolnym ukończyli 

szkołę i potwierdzili wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie

OKE wydaje dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe 

wraz ze świadectwem potwierdzającym ostatnią kwalifikację w zawodzie

jeżeli 

dyrektor szkoły, w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych,  złoży do OKE wniosek zawierający listę osób, które 

ukończyły szkołę 



DYPLOMY DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKUM
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Wniosek należy wydrukować 
i podpisany przesłać 

do OKE w Krakowie do 9 maja 2017 r.

25 maja 2017 r. odebrać dyplomy w POP

26 maja 2017 r. przekazać dyplomy absolwentom technikum



WYDAWANIE DYPLOMÓW
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Dla pozostałych osób, w tym:
• absolwentów szkół, którzy nie potwierdzili wszystkich kwalifikacji w trakcie 

nauki lub zdawali egzamin poprawkowy
• absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych

OKE wydaje dyplom na wniosek zdającego przesłany do OKE wraz 
ze świadectwem potwierdzającym poziom wykształcenia ogólnego 
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WGLĄDY
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Zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej,
w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, 

w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników



„STARY” EGZAMIN ZAWODOWY



liczba zgłoszonych

zawody technikalne zawody robotnicze razem

etap 
pisemny

etap 
praktyczny

liczba 
zawodów

etap 
pisemny

etap 
praktyczny

liczba 
zawodów

etap 
pisemny

etap 
praktyczny

liczba 
zawodów

lubelskie 208 271 50 5 2 4 213 273 54

małopolskie 193 294 49 8 4 8 201 298 57

podkarpackie 158 206 41 7 4 5 165 210 46

OKE 559 771 63 20 10 11 579 781 74
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ZDAJĄCY „STARY” EGZAMIN
SESJA LETNIA 2017 r.



„STARY” EGZAMIN ZAWODOWY
SESJA CZERWIEC 2017 r.
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„STARY” EGZAMIN ZAWODOWY
SESJA CZERWIEC 2017 r.

18



„STARY” EGZAMIN ZAWODOWY
SESJA CZERWIEC 2017 r.
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Etap praktyczny ZSZ

od 4 do 8 lipca

Etap pisemny

12 czerwca (poniedziałek)

godz. 12.00

dostawa w dniu 

egzaminu

od godz. 6.30 do 9.00

Etap praktyczny TiSPol

13 czerwca (wtorek)

godz. 9.00

dostawa w przeddzień 

egzaminu

od godz. 8.00 do 12.00

wysyłka kart odpowiedzi 
i dokumentacji

POCZTEX-em do OKE

wysyłka prac 

POCZTEX-em do OKE



„STARY” EGZAMIN ZAWODOWY - POWOŁYWANIE ZN/ZNEP
SESJA CZERWIEC 2017 r.
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ZN Logowanie do systemu OBIEG kodem szkoły

ZNEP/ZE    Logowanie do systemu OBIEG kodem OE

Etap pisemny

do 12 maja 2017

Etap praktyczny

do 13 maja 2017

Powołań nie należy przesyłać do OKE – zostają w dokumentacji szkolnej

Terminy powoływania ZN/ZNEP



„STARY” EGZAMIN ZAWODOWY - POWOŁYWANIE ZN/ZNEP
SESJA CZERWIEC 2017 r.
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Zespół nadzorujący etap pisemny

� co najmniej 3 nauczycieli 
zajęć edukacyjnych nie 
objętych egzaminem i nie 
wychowawcy 

� co najmniej 1 nauczyciel 
zatrudniony w innej szkole 

Na każdych kolejnych 20 dodatkowo jedna osoba

Liczba zdających 30>



„STARY” EGZAMIN ZAWODOWY - POWOŁYWANIE ZN/ZNEP
SESJA CZERWIEC 2017 r.
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Skład zespołów nadzorujących etap praktyczny dla absolwentów TiSPol

Na każdych kolejnych 10 dodatkowo jedna osoba

Liczba zdających 20>

Co najmniej 1 nauczyciel zatrudniony w innej 
szkole/placówce

W skład ZNEP nie mogą wchodzić nauczyciele 
kształcenia zawodowego, którzy prowadzili zajęcia ze 
zdającymi w ostatnim roku nauki(180 min. + 341[03] + 341[05]) (240 min. oprócz  341[03] i 341[05])

przewodniczący ZNEP

Projekt Projekt + wykonanie

nauczyciel kształcenia 
zawodowego

nauczyciel kształcenia 
zawodowego w zawodzie 

objętym egzaminem

członkowie ZNEP

2 nauczycieli /instruktorów praktycznej nauki



„NOWY” EGZAMIN ZAWODOWY

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie



liczba zgłoszonych
liczba 

kwalifi-
kacji

liczba zdających

ABSZ AKKZ EKST UCSZ

Razem z arkuszami przy komputerze

lubelskie 433 1 674 28 16 030 18 165 124 16 464 91% 1 701 9%

małopolskie 350 1 266 53 23 666 25 335 145 21 968 87% 3 367 13%

podkarpackie 271 514 4 15 585 16 374 118 14 265 87% 2 109 13%

OKE 1 054 3 454 85 55 281 59 874 168 52 697 88% 7 177 12%
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ZDAJĄCY NA EGZAMINIE – CZĘŚĆ PISEMNA
SESJA CZERWIEC – LIPIEC 2017 r.



liczba zgłoszonych
liczba 

kwalifi-
kacji

liczba zdających

ABSZ AKKZ EKST UCSZ

Razem model d i dk model w i wk

lubelskie 499 1 667 17 15 986 18 169 124 6 574 11 595

małopolskie 522 1 288 57 23 941 25 808 154 9 695 16 113

podkarpackie 407 501 5 15 648 16 561 120 5 821 10 740

OKE 1 428 3 456 79 55 575 60 538 170 22 090 38 448
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ZDAJĄCY NA EGZAMINIE – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
SESJA CZERWIEC – LIPIEC 2017 r.



1. Podstawy prawne

2. Opis egzaminu

3. Przygotowania do egzaminu zawodowego 

4. Przeprowadzenie egzaminu

5. Postępowanie w sytuacjach szczególnych 

6. Postępowanie PZE po egzaminie (pakowanie i przekazywanie materiałów egzaminacyjnych do OKE)

7. Unieważnienia egzaminu

8. Ustalanie i ogłaszanie wyników egzaminu oraz wydawanie świadectw i dyplomów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe

9. Zasady wglądów

10. Informacja dla zdającego (ucznia/słuchacza, absolwenta szkoły, osoby uczęszczającej na KKZ, osoby, która 
ukończyła KKZ, eksterna, osoby dorosłej – uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych)

11. Terminarz działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminów zawodowych w 2017 r. 

12. Załączniki

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU 
POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ZAWIERA:
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KOMUNIKATY

DYREKTORA CKE:

• Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów

• Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

• Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający

• MEN w sprawie wykazu turniejów lub olimpiad tematycznych i przedmiotowych
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DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA 
EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
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DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA 
EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
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1. Złożenie wniosków o upoważnienie

2. Zgłoszenie zdających do egzaminu

3. Zaplanowanie egzaminów 

(harmonogramy)

4. Powołanie zespołów nadzorujących

5. Odbiór naklejek w POP

6. Przygotowanie sal/miejsc egzaminu, 

wykazów zdających, druków

7. Przeszkolenie zespołów nadzorujących

8. Odebranie przesyłki z materiałami na 

egzamin

9. Nadzorowanie przebiegu egzaminu

10. Zapakowanie i przekazanie do OKE 

dokumentacji po egzaminie 

11. Rozliczenie egzaminów

12. Przekazanie zdającym świadectw/ 

dyplomów/ informacji o wyniku −
w dniu ogłoszenia wyników

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ EGZAMINÓW



1. Złożenie wniosków o upoważnienie

Wniosek składa się:

� nie później niż do dnia 30 września roku 
szkolnego, w którym ma być przeprowadzona 
część praktyczna egzaminu zawodowego

�dla każdej kwalifikacji oddzielnie

Wniosek o przedłużenie upoważnienia składa 
się nie później niż na 6 miesięcy przed 
upływem okresu na jaki udzielono 
upoważnienia

Wniosek o upoważnienie i przedłużenie 
upoważnienia (to ten sam wniosek) należy 
wypełnić w SMOKu, wydrukować i podpisany 
przesłać do OKE

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ EGZAMINÓW



2. Zgłoszenie zdających do egzaminu

2a.  Przyjęcie deklaracji i wpisanie do 

systemu elektronicznego

�zdający składają deklarację nie później niż na 

4 miesiące przed terminem egzaminu

�w przypadku ponownego przystępowania do 

egzaminu z przez zdającego, który nie zdał 

tego egzaminu, deklarację składa się po 

otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu 

zawodowego

� słuchacz KKZ to nie uczeń szkoły

2b.  Weryfikacja danych egzaminacyjnych

�zmiany danych osobowych dla uczniów 

i absolwentów szkół  wprowadza dyrektor 

szkoły

�zmiany danych osobowych uczestnika KKZ –

wprowadza OKE na podstawie pisma 

z załączoną kserokopią  dokumentu 

potwierdzającego tożsamość

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ EGZAMINÓW
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• 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł 

zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym (173,20 zł)

• W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu:

• część pisemna: 1/3 opłaty (57,73 zł)

• część praktyczna: 2/3 opłaty (115,47 zł)

• na konto: Narodowy Bank Polski     46 1010 1270 0021 0522 3100 0000

• w tytule przelewu należy podać:  EK_imię_nazwisko_PESEL zdającego

• dowód wpłaty należy przesłać do OKE w Krakowie najpóźniej 30 dni przed egzaminem (do 20.05.2017 r.)

ODPŁATNOŚĆ ZA EGZAMIN

• Uczniowie młodociani pracownicy 

• Absolwenci szkół, absolwenci KKZ przystępujący do egzaminu po raz trzeci i kolejny

• Osoby, przystępujące do egzaminu eksternistycznego

• Osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu lub przyuczenie do zawodu



2. Zgłoszenie zdających do egzaminu

2a.  Przyjęcie deklaracji i wpisanie do 

systemu elektronicznego

�zdający składają deklarację nie później niż na 

4 miesiące przed terminem egzaminu

�w przypadku ponownego przystępowania do 

egzaminu z przez zdającego, który nie zdał 

tego egzaminu, deklarację składa się po 

otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu 

zawodowego

� słuchacz KKZ to nie uczeń szkoły

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ EGZAMINÓW

2b.  Weryfikacja danych egzaminacyjnych

�zmiany danych osobowych dla uczniów i 

absolwentów szkół  wprowadza dyrektor 

szkoły

�zmiany danych osobowych uczestnika KKZ –

wprowadza OKE na podstawie pisma z 

załączoną kserokopią  dokumentu 

potwierdzającego tożsamość

2c. Dla absolwentów KKZ (do 26 maja):

�wprowadzenie numeru i daty wydania 

zaświadczenia o ukończeniu KKZ

�usunięcie osób, które nie ukończyły KKZ
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Edycja deklaracji

Wydrukować, podpisać i przesłać do OKE w Krakowie – najpóźniej do 26.05.2017 r.



2. Zgłoszenie zdających do egzaminu

2a.  Przyjęcie deklaracji i wpisanie do 

systemu elektronicznego

�zdający składają deklarację nie później niż na 

4 miesiące przed terminem egzaminu

�w przypadku ponownego przystępowania do 

egzaminu z przez zdającego, który nie zdał 

tego egzaminu, deklarację składa się po 

otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu 

zawodowego

� słuchacz KKZ to nie uczeń szkoły

2b.  Weryfikacja danych egzaminacyjnych

�zmiany danych osobowych dla uczniów i 

absolwentów szkół  wprowadza dyrektor 

szkoły

�zmiany danych osobowych uczestnika KKZ –

wprowadza OKE na podstawie pisma z 

załączoną kserokopią  dokumentu 

potwierdzającego tożsamość

2c. Dla absolwentów KKZ (do 26 maja):

�wprowadzenie numeru i daty wydania 

zaświadczenia o ukończeniu KKZ

�usunięcie osób, które nie ukończyły KKZ

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ EGZAMINÓW



3. Zaplanowanie egzaminów 

(harmonogramy)

� sprawdzenie zamówionych arkuszy

� korekta harmonogramu:

• nie może powodować zmiany 

zamówionych arkuszy 

• prośbę o zmianę należy przesłać e-mailem 

na adres: wez@oke.krakow.pl

Przykład możliwej korekty

Nowak

Kowalski

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ EGZAMINÓW



4. Powołanie zespołów nadzorujących

� powołanie ZN  do 20 maja 2017 r.

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ EGZAMINÓW



Jeżeli liczba zdających jest większa od 30, skład zespołu nadzorującego 
zwiększa się o 1 osobę na każdych kolejnych 20 zdających

Miejsce egzaminu Przewodniczący Członek zespołu

w szkole/placówce 
nauczyciel zatrudniony w szkole lub 
placówce, w której odbywa się egzamin

nauczyciel zatrudniony w innej szkole 
lub placówce niż ta, w której odbywa 
się egzamin

w podmiocie 
prowadzącym KKZ innym 
niż szkoła/placówka 

pracownik upoważniony przez podmiot 
prowadzący KKZ

pracownik upoważniony przez podmiot 
prowadzący KKZ

u pracodawcy 
pracownik upoważniony przez 
pracodawcę

pracownik upoważniony przez 
pracodawcę

SKŁAD ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO - CZĘŚĆ PISEMNA

W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić  nauczyciele, 
którzy prowadzą ze zdającymi zajęcia objęte danym egzaminem

40



Jeżeli liczba zdających jest większa od 20, skład zespołu nadzorującego 
zwiększa się o 1 osobę na każdych kolejnych 10 zdających

Miejsce egzaminu Przewodniczący Członek zespołu

w szkole/placówce 

nauczyciel (dowolnego przedmiotu) lub 
instruktor praktycznej nauki zawodu 
zatrudniony w szkole/placówce, 
w której odbywa się egzamin

• nauczyciel (dowolnego przedmiotu) lub
instruktor praktycznej nauki zawodu 
zatrudniony w innej szkole lub placówce 
niż ta, w której odbywa się egzamin

w podmiocie 
prowadzącym KKZ innym 
niż szkoła/placówka 

pracownik upoważniony przez podmiot 
prowadzący KKZ

pracownik upoważniony przez podmiot 
prowadzący KKZ

u pracodawcy 
pracownik upoważniony przez 
pracodawcę

pracownik upoważniony przez pracodawcę

SKŁAD ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA MODEL D I DK

W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić  nauczyciele, 
którzy prowadzą ze zdającymi zajęcia objęte danym egzaminem

41



Miejsce egzaminu Przewodniczący Członek zespołu - Egzaminator 

w szkole/placówce 

nauczyciel (dowolnego przedmiotu) lub 
instruktor praktycznej nauki zawodu 
zatrudniony w szkole/placówce, w której 
odbywa się egzamin

• tylko z listy OKE  udostępnionej 
w SMOK-u

• nie może być zatrudniony w szkole, 
w której odbywa się egzamin,

• może być zatrudniony w CKP, 
gdzie odbywa się egzamin

u pracodawcy pracownik upoważniony przez pracodawcę

w podmiocie 
prowadzącym KKZ innym 
niż szkoła/placówka 

pracownik upoważniony przez podmiot 
prowadzący KKZ

SKŁAD ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA MODEL W I WK

Jeżeli liczba zdających jest większa od 6, skład zespołu nadzorującego 
zwiększa się o 1 egzaminatora na każdych kolejnych 6 zdających

W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić  nauczyciele, 
którzy prowadzą ze zdającymi zajęcia objęte danym egzaminem

42



4. Powołanie zespołów nadzorujących

� powołanie ZN  do 20 maja 2017 r.

� zaznaczyć w SMOK-u zaangażowanie 

egzaminatora – do 20 maja 2017 r.

� W przypadku konieczności zmiany składu 

ZN, należy sporządzić nowe powołanie ZN

i dołączyć do poprzedniego jako aneks

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ EGZAMINÓW



5. Odbiór naklejek w POP

25 maja 2017 r. 

w godz. od 13.00 do 15.00

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI 
ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ EGZAMINÓW



6. Przygotowanie sal/miejsc egzaminu

• stanowiska egzaminacyjne powinny być 

tak usytuowane, aby była zapewniona 

samodzielność pracy zdających

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ EGZAMINÓW



ASYSTENT  TECHNICZNY

46

§ 36.1 pkt 4 rozporządzenia MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określa, 

że obecność osób przygotowujących stanowiska egzaminacyjne 

i zapewniających prawidłowe funkcjonowanie stanowisk komputerowych, 

specjalistycznego sprzętu oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w czasie 

części praktycznej, czyli obecność asystenta technicznego 

zapewnia Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.



ASYSTENT  TECHNICZNY

47

• Może to być dowolna osoba wyznaczona przez PZE

• Musi podpisać oświadczenie w sprawie zabezpieczenia materiałów i dokumentów 

zawierających informacje chronione przed nieuprawnionym ujawnieniem

• Odbiera od PZE materiały niezbędne do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do 

wykonania zadania, w tym Wskazania /Wytyczne CKE 

• Odpowiada za ochronę informacji zawartych we Wskazaniach/Wytycznych CKE



EGZAMIN Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA 
(m.in. część praktyczna model dk i wk)

48

• Komputery powinny być odłączone od Internetu.

• Wskazane jest, aby nie były podłączone do sieci lokalnej. 

• W sytuacji, kiedy wykorzystywana jest drukarka sieciowa, należy zablokować możliwość 

przesyłania plików. 

• Asystent techniczny powinien podpisać oświadczenie, że przesyłanie plików pomiędzy 

komputerami zostało zablokowane.

• Po zapoznaniu się zdających ze stanowiskiem asystent techniczny musi sprawdzić czy 

do komputera nie została podpięta karta sieciowa WiFi w złącze USB.



ASYSTENT  TECHNICZNY

49

• Przygotowuje stanowiska egzaminacyjne przed rozpoczęciem egzaminu

• Może przeprowadzić instruktaż stanowiskowy

• Może  przebywać w sali w przypadkach szczególnych, w tym  w celu usunięcia  awarii 

sprzętu komputerowego, maszyn i urządzeń lub wykonania innych zadań, wynikających 

ze wskazań/wytycznych CKE dla danej kwalifikacji/zadania

• Nie może ingerować w wykonywanie zadań przez zdających

• Nie uczestniczy w pracach zespołu nadzorującego

• Może podpisać z OKE w Krakowie umowę zlecenie, wysokość wynagrodzenia jest 

wyliczana wg algorytmu określonego w umowie

• Do OKE powinien przesłać: 1 egzemplarz umowy, oświadczenia o danych osobowych, 

rachunku oraz rozliczenie czasu pracy



6. Przygotowanie sal/miejsc egzaminu 

• stanowiska egzaminacyjne powinny być 

tak usytuowane, aby była zapewniona 

samodzielność pracy zdających

6a. Przygotowanie wykazów zdających, 

druków

• na każdy egzamin należy przygotować:

� Wykaz zdających w sali (wydruk SMOK)

� Lista zdających do wywieszenia przed 
salą (bez nr PESEL)

� Formularz protokołu przebiegu części
pisemnej/praktycznej egzaminu w sali

� Formularz decyzji o przerwaniu 
i unieważnienia egzaminu

� Formularz oświadczenia zdającego o 
rezygnacji z egzaminu

� Formularz opisu zdarzenia

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ EGZAMINÓW



7.  Przeszkolenie zespołów nadzorujących

Prezentacja na stronie www.oke.krakow.pl

w zakładce egzamin z kwalifikacji

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ EGZAMINÓW



OK. 30 MINUT PRZED EGZAMINEM

Przewodniczący ZN lub wyznaczony przez niego członek ZN, przed salą egzaminacyjną: 

• przypomina o zakazie wnoszenia i korzystania z: 

• urządzeń telekomunikacyjnych 

• materiałów / przyborów, które nie zostały wymienione

w informacji dyrektora CKE

• sprawdza tożsamość zdających i  przekazuje im naklejki 

• przeprowadza losowanie miejsc / stanowisk 

• dopilnowuje aby zdający potwierdził obecność 

podpisem w wykazie zdających w sali

Sala 5

Lista 
zdających

Z
Z
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ZAKODOWANA KARTA OCENY
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PO ZAKODOWANIU KART OCENY – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA MODEL W I WK

54

Przewodniczący ZN:

• zbiera od zdających Karty oceny sprawdzając  poprawność kodowania

• przekazuje egzaminatorom Zasady oceniania oraz zakodowane  Karty oceny

• poleca egzaminatorom wypełnienie pierwszej strony Zasad oceniania i sprawdza poprawność wpisów



Bezpieczna 
koperta

Pogrupowane
� wypełnione Karty oceny
� Zasady oceniania
� Arkusze egzaminacyjne

z ewentualnymi dokumentami 

Kopertę w sali / miejscu 
egzaminu zakleja PZN w 
obecności członków ZN 

Papierowa 
koperta

� Niewykorzystane Arkusze 
egzaminacyjne

� Niewykorzystane Zasady oceniania

Zamiast wkładać
do koperty można 
banderolować

Papierowa 
koperta lub 
skoroszyt

� Wykaz zdających
� Protokół przebiegu egzaminu w Sali
� ewentualnie inne dokumenty, np.: 

oświadczenie o rezygnacji 
zdającego/decyzja o unieważnieniu  
wraz z Arkuszem egzaminacyjnym 
Kartą oceny zdającego

PAKOWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH W SALI /MIEJSCU
– CZĘŚĆ PRAKTYCZNA MODEL W I WK
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EG ZA M IN PO TWI ERDZAJĄCY KW ALIF IKA CJE  W  ZAWO DZI E  (PR)  
K wiecień  2 013   

Częś ć  praktyczna 
K ARTY OCE NY  I  K RYTERI A O CENIANI A 

Kod  ośrodka egzam inacyjneg o: 
Nazwa i adres oś ro dka egzamin acyjn ego: 
Data: 
Zmiana:  

Oznaczenie 
kw alifik acji 

Nazwa kwalifikacji 
Liczba 

kart 
ocen y 

Liczba 
kryterió w 
o cenian ia 

 

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

 

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

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

 

 

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

 

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

W ype łnia przewodniczący zespołu nadzorującego czę ść p rak tyczną (PZ NCP). 

 

4

�Wykaz
zdających 
�Protokół 

przebiegu 
egzaminu

� In umenty

kod OE 
dokumentacja



Bezpieczna 
koperta

Arkusze egzaminacyjne
z włożonymi do środka 
Kartami oceny i rezultatami

Kopertę w sali zakleja PZN
w obecności członków ZN 
I przedstawiciela zdających

Papierowa 
koperta

� Niewykorzystane Arkusze 
egzaminacyjne

Zamiast wkładać
do koperty można 
banderolować

Papierowa 
koperta lub 
skoroszyt

� Wykaz zdających
� Protokół przebiegu egzaminu w sali
� ewentualnie inne dokumenty, np.: 

oświadczenie o rezygnacji 
zdającego/decyzja o unieważnieniu  
wraz z Arkuszem egzaminacyjnym 
Kartą oceny zdającego

PAKOWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH W SALI /MIEJSCU
– CZĘŚĆ PRAKTYCZNA MODEL D I DK

56

EG ZA M IN PO TWI ERDZAJĄCY KW ALIF IKA CJE  W  ZAWO DZI E  (PR)  
K wiecień  2 013   

Częś ć  praktyczna 
K ARTY OCE NY  I  K RYTERI A O CENIANI A 

Kod  ośrodka egzam inacyjneg o: 
Nazwa i adres oś ro dka egzamin acyjn ego: 
Data: 
Zmiana:  

Oznaczenie 
kw alifik acji 

Nazwa kwalifikacji 
Liczba 

kart 
ocen y 

Liczba 
kryterió w 
o cenian ia 

 

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

 

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

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

 

 

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

 

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

W ype łnia przewodniczący zespołu nadzorującego czę ść p rak tyczną (PZ NCP). 

 

4

�Wykaz
zdających 
�Protokół 

przebiegu 
egzaminu

� In umenty

kod OE 
dokumentacja



Bezpieczna 
koperta z 
odciętym 
rogiem

Karty oceny –każda kwalifikacja 
oddzielnej kopercie bezpiecznej

Kopertę w sali zakleja PZN
w obecności członków ZN 
I przedstawiciela zdających

Papierowa 
koperta

� Niewykorzystane Arkusze 
egzaminacyjne

Zamiast wkładać
do koperty można 
banderolować

Papierowa 
koperta

� Wykaz zdających
� Protokół przebiegu egzaminu w sali
� ewentualnie inne dokumenty, np.: 

oświadczenie o rezygnacji 
zdającego/decyzja o unieważnieniu  
wraz z Arkuszem egzaminacyjnym 
Kartą oceny zdającego

PAKOWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH W SALI /MIEJSCU
CZĘŚĆ PISEMNA

57

EG ZA M IN PO TWI ERDZAJĄCY KW ALIF IKA CJE  W  ZAWO DZI E  (PR)  
K wiecień  2 013   

Częś ć  praktyczna 
K ARTY OCE NY  I  K RYTERI A O CENIANI A 

Kod  ośrodka egzam inacyjneg o: 
Nazwa i adres oś ro dka egzamin acyjn ego: 
Data: 
Zmiana:  

Oznaczenie 
kw alifik acji 

Nazwa kwalifikacji 
Liczba 

kart 
ocen y 

Liczba 
kryterió w 
o cenian ia 

 

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

 

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

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

 

 

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

 

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

W ype łnia przewodniczący zespołu nadzorującego czę ść p rak tyczną (PZ NCP). 

 

kod OE 
dokumentacja



7.  Przeszkolenie zespołów nadzorujących

Prezentacja na stronie www.oke.krakow.pl

w zakładce egzamin z kwalifikacji

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ EGZAMINÓW



8.   Odebranie przesyłki z materiałami na 

egzamin

Część 
egzaminu

Termin dostawy

pisemna z 
wykorzysta-
niem arkuszy

w dniu egzaminu 
w godz. 6.30 – 9.00

praktyczna -
model d

w dniu egzaminu 
w godz. 6.30 – 8.00

praktyczna -
model 
dk, w, wk

najpóźniej w dniu
poprzedzającym egzamin
w godz. 8.00 – 12.00

• przesyłkę odbiera przewodniczący ZE lub 
pisemnie upoważniony przez niego 
zastępca PZE lub członek ZE

• podczas odbioru należy sprawdzić:

- czy przesyłka nie została naruszona

- czy zawartość przesyłki jest zgodna 
ze specyfikacją

- czy zawartość przesyłki jest zgodna 
z zapotrzebowaniem 

a następnie zabezpieczyć pakiety 
z materiałami egzaminacyjnymi przed 
nieuprawnionym ujawnieniem

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ EGZAMINÓW



9.  Nadzorowanie przebiegu egzaminu

� spóźnienia na egzamin 

� unieważnienie egzaminu w przypadku:

1) stwierdzenia niesamodzielnego wykonywania 

zadań 

2) wniesienia lub korzystania przez zdającego 

w sali egzaminacyjnej z urządzenia 

telekomunikacyjnego albo materiałów lub 

przyborów niewymienionych w komunikacie

dyrektora CKE

3) zakłócania przez zdającego prawidłowego 

przebiegu części pisemnej lub części praktycznej 

egzaminu w sposób utrudniający pracę 

pozostałym zdającym

� zgłaszanie do OKE zakłócenia 

przebiegu egzaminu 

tylko e-mail: wez@oke.krakow.pl zawierający:

• Kod ośrodka egzaminacyjnego

• Informację

• imię i nazwisko osoby pełniącej funkcję PZE

• nr telefonu do osoby pełniącej funkcję PZE

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ EGZAMINÓW



10. Zapakowanie i przekazanie do OKE 

dokumentacji po egzaminie 

�po części pisemnej dokumentację należy oddać 

w POP – 20 czerwca 2017 r. 

w godz. od 13.00 do 17.00

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ EGZAMINÓW



SPAKOWANIE MATERIAŁÓW PO CZĘŚCI  PISEMNEJ

62

Paczka zawiera specyfikację zawartości przesyłki oraz:

� zaklejone koperty bezpieczne z Kartami odpowiedzi zdających

� niezaklejoną kopertę z dokumentacją z przebiegu części pisemnej zawierającą:

• oryginały wykazów zdających w salach 

• 1 egzemplarz protokołu zbiorczego  (wydruk z SMOK-a) 

• oryginały  protokołów przebiegu części pisemnej  egzaminu w sali 

• specyfikacja dostawy

oraz jeśli są:

• poświadczone za zgodność  z oryginałem kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata, finalisty olimpiady

• oryginał arkusza obserwacji (jeśli był obserwator)

• oryginały decyzji o przerwaniu i unieważnieniu etapu egzaminu wraz z unieważnionymi karatami odpowiedzi i arkuszami

� niewykorzystane koperty bezpieczne i arkusze egzaminacyjne

� specyfikację zawartości przesyłki

do POP
20.06.2017 r.

w godz.
13:00 – 17:00



10. Zapakowanie i przekazanie do OKE 

dokumentacji po egzaminie 

�po części pisemnej dokumentację należy oddać 

w POP – 20 czerwca 2017 r. 

w godz. od 13.00 do 17.00

� jeżeli część pisemna przeprowadzana jest 

z wykorzystaniem komputerów, to po każdej 

zmianie pliki z wynikami przesyłane są do OKE 

na adres wez.sesja17.06@oke.krakow.pl

�niezwłocznie po zakończeniu części 

praktycznej z danej kwalifikacji, 

dokumentację i prace egzaminacyjne 

należy przesłać do OKE (POCZTEX)

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ EGZAMINÓW



• Koperty bezpieczne z pracami egzaminacyjnymi zdających

• Dokumentacja z przebiegu egzaminu, 

uporządkowana chronologicznie

• Niewykorzystane zestawy egzaminacyjne

• Specyfikacja dostawy

• Specyfikacja zawartości przesyłki

SPAKOWANIE PAKIETU PO ZAKOŃCZENIU CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

64

Niewykorzystane 
koperty bezpieczneOKE w Krakowie

WEZ
os. Szkolne 37
31-978 Kraków



10. Zapakowanie i przekazanie do OKE 

dokumentacji po egzaminie 

�po części pisemnej dokumentację należy oddać 

w POP – 20 czerwca 2017 r. 

w godz. od 13.00 do 17.00

� jeżeli część pisemna przeprowadzana jest z 

wykorzystaniem komputerów, to po każdej 

zmianie pliki z wynikami przesyłane są do OKE 

na adres wez.sesja17.06@oke.krakow.pl

�niezwłocznie po zakończeniu części 

praktycznej z danej kwalifikacji, 

dokumentację i prace egzaminacyjne 

należy przesłać do OKE (POCZTEX)

� jeśli egzamin zakończy się popołudniu w 

godzinach, w których nie działa POCZTEX, 

przesyłkę należy wysłać na drugi dzień 

rano.

� Jeśli egzamin zakończy się w piątek 

popołudniu, sobotę lub niedzielę  przesyłkę 

należy wysłać w poniedziałek rano.

�Do czasu wysłania przesyłki należy ją 

zabezpieczyć

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ EGZAMINÓW



11.  Rozliczenie egzaminów

�Noclegi egzaminatorów

�Rozliczenie surowców i materiałów

�Koszty dojazdu egzaminatorów

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ EGZAMINÓW



ROZLICZENIE NOCLEGÓW EGZAMINATORÓW

67

• Jeżeli cena za dobę > 80 zł – konieczna zgoda dyrektora OKE w Krakowie

Druk dostępny na stronie OKE w Krakowie

Lp.
Imię i nazwisko 
egzaminatora

Terminy egzaminowania w OE Liczba 
noclegów

Cena
1 doby

Koszt 
noclegów 

razemod do

• Faktura za nocleg może być wystawiona na OKE bezpośrednio przez hotel/bursę

• Do faktury musi być dołączone rozliczenie noclegów wypełnione i podpisane przez PZE



ROZLICZENIE KOSZTÓW SUROWCÓW/MATERIAŁÓW 

68

• Należy przesłać niezwłocznie po zakończeniu egzaminów w danej sesji

• Rozliczane są tylko materiały wymienione we wskazaniach do przygotowania stanowisk

• Niezbędne dokumenty:

• faktura/rachunek (może być zbiorczy ze wszystkich kwalifikacji) wystawiony przez OE na 

OKE w Krakowie, 31-978 Kraków, os. Szkolne 37

• Na fakturze/rachunku należy wpisać

„Materiały zużyte na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje 

w zawodzie w OE .......................[kod ośrodka]

w kwalifikacjach .....................................[oznaczenia kwalifikacji] zgodnie z umową nr .................. 

• Załączniki:

• Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dowodów zakupu materiałów (rachunki, faktury)

• rozliczenia poniesionych kosztów (osobno dla każdej kwalifikacji)



ROZLICZENIE DOJAZDÓW EGZAMINATORÓW

69

• Egzaminatorowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu do OE, jeśli koszty przekroczą

20% wynagrodzenia brutto

• Na wniosek egzaminatora, informację o kosztach dojazdu wprowadza PZE do systemu umów 

w pozycji dodatkowe koszty, podczas generowania zaświadczenia o pracy egzaminatora

w ośrodku egzaminacyjnym

• Należy przekazać egzaminatorom informację, że niezwłocznie po zakończeniu pracy w danej 

sesji powinni wygenerować rachunki i przesłać do OKE w Krakowie, podpisane w miejscu 

oznaczonym zleceniobiorca:

• 1 egzemplarz umowy 

• 1 egzemplarz rachunku

• 1 egzemplarz oświadczenia o zgodności danych osobowych



11.  Rozliczenie egzaminów

�Noclegi egzaminatorów

�Rozliczenie surowców i materiałów

�Koszty dojazdu egzaminatorów

Rozliczenia należy przesłać do OKE 

w terminie do 14 dni po zakończeniu pracy 

ośrodka egzaminacyjnego

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ EGZAMINÓW



12. Przekazanie zdającym świadectw/ 

dyplomów/ informacji o wyniku −−−−
w dniu ogłoszenia wyników

�przesłać do OKE wniosek zawierający 

listę osób, które ukończyły szkołę 

do 30.06.2017 r.

�poinformować 

• absolwentów szkół, którzy nie 

potwierdzili wszystkich kwalifikacji w 

trakcie nauki lub będą zdawali egzamin 

poprawkowy

• absolwentów kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych

o procedurze ubiegania się o dyplom 

po potwierdzeniu wszystkich kwalifikacji/ 

ukończeniu szkoły

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ EGZAMINÓW



Egzaminy (od 9.01 – 23.02) 

Zgłaszanie zdających do OKE 23 lutego

Termin składania deklaracji do 16 lutego

Egzaminy (od 16.06 – 8.07)

Sesja styczeń-luty

Sesja czerwiec-lipiec

Termin składania deklaracji 
(I tydzień września)

Zgłaszanie zdających do OKE 
(do ok. połowy września) 

Ogłoszenie wyników
25.08.2017 r.

Ogłoszenie wyników 31 marca
Odbiór w POP 30 marca

Przekazanie dyplomów absolwentom 
techników 26 maja 

(odbiór w POP 25 maja)

2017
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Przekazanie wykazu, kto ukończył szkołę do 3 lutego

Przekazanie wykazu, 
kto ukończył technikum do 9 maja

Wnioski o przekierowania do 3 marca

Złożenie harmonogramów
do 24 marca

Przekazanie wykazu absolwentów, 
którzy ukończyli szkołę do 30 czerwca

odbiór w POP naklejek



TELEFONY DO WEZ OKE W KRAKOWIE
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• 12 68 32 128 – pomoc techniczna systemu SMOK, praca w zespołach egzaminatorów

• 12 68 32 181 – rozliczenia umów z egzaminatorami i asystentami technicznymi

• 12 68 32 183/192 – wglądy, rozliczenia z ośrodkami egzaminacyjnymi (materiały/noclegi)

• 12 68 32 188 – zgłoszenia zdających (egzamin z kwalifikacji i egzamin eksternistyczny)

• 12 68 32 189 – upoważnienia, przekierowania zdających, harmonogramy

• 12 68 32 195 – wnioski o wydanie dyplomów

12 68 32 182 – Kierownik Pracowni Organizacji Egzaminów Zawodowych

12 68 32 190 – Kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych
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„Naszym paradoksem jest to, że jednocześnie kochamy zmiany i ich nienawidzimy.”

Sydney J. Harris



ZMIANY W PRAWIE
• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 

• rozporządzenie MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego

• rozporządzenie MEN z dnia …………. w sprawie podstawy programowej kształcenia 

w zawodach
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2 SPOL KKZ 2 SPOL KKZ 2 SPOL KKZ 2 SPOL
KKZ  

31.12
2 SPOL KKZ 2 SPOL KKZ 2 SPOL KKZ 2 SPOL KKZ

1 SPOL 1 SPOL 1 SPOL 1 SPOL
KKZ 
1.01

1 SPOL 1 SPOL 1 SPOL 1 SPOL

2 SB2 2 SB2 5 T5 2 SB2

4 T4 4 T4 4 T4 4 T4 4 T4 1 SB2 4 T4 1 SB2 4 T4 4 T5 1 SB2 4 T5 1 SB2

3 T4 3 ZSZ 3 T4 3 ZSZ 3 T4 3 ZSZ 3 T4 3 SB1 3 T4 3 SB1 3 T4 3 T5 3 SB1 3 T5 3 SB1 3 T5 3 SB1

2 T4 2 ZSZ 2 T4 2 ZSZ 2 T4 2 SB1 2 T4 2 SB1 2 T4 2 T5 2 SB1 2 T5 2 SB1 2 T5 2 SB1 2 T5 2 SB1

1 T4 1 ZSZ 1 T4 1 SB1 1 T4 1 SB1 1 T4 1 T5 1 SB1 1 T5 1 SB1 1 T5 1 SB1 1 T5 1 SB1 1 T5 1 SB1

3 G 3 G 3 G 8 SP 8 SP 8 SP 8 SP 8 SP 8 SP

2 G 2 G 7 SP 7 SP 7 SP 7 SP 7 SP 7 SP 7 SP

1 G 6 SP 6 SP 6 SP 6 SP 6 SP 6 SP 6 SP

egzaminy eksternistyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (wg obecnie obowiązującej PPKwZ) - do 31.10.2025 r.

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024

Kształcenie wg PP z 2012 r. Kształcenie wg PP z 2017 r.

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA (PP) – HARMONOGRAM WPROWADZANIA



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

77

Najlepszymi lekarzami na świecie są:

doktor dieta, 

doktor spokój

i doktor dobry humor.

Jonathan Swift


