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1. INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
OBOWIĄZUJĄCA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
odbywa się zgodnie z „Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018”.
Należy zapoznać się z rozdziałami dotyczącymi części pisemnej zawartymi w Informacji,
w tym w szczególności:
2.5Godziny rozpoczęcia części egzaminu

15

3.Przygotowania do egzaminu zawodowego
3.4. Przygotowanie sal i stanowisk egzaminacyjnych na część pisemną
3.7.Powołania zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących
4.Przeprowadzenie egzaminu
4.1.Przeprowadzanie części pisemnej z wykorzystaniem systemu elektronicznego
4.2.Przeprowadzanie części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart
odpowiedzi
5.Postępowanie w sytuacjach szczególnych
5.1.Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu
indywidualnego stanowiska egzaminacyjnego wspomaganego elektronicznie – część
pisemna
5.2.Postępowanie w przypadku naruszenia przesyłki i pakietów z arkuszami
egzaminacyjnymi oraz innymi materiałami
5.3.Postępowanie w przypadku stwierdzenia braków lub innych usterek w arkuszu
egzaminacyjnym i materiałach egzaminacyjnych
5.4.Postępowanie w przypadku potrzeby opuszczenia sali przez zdającego
5.5.Postępowanie w przypadku zagrożenie lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu
6.Postępowanie PZE po egzaminie (pakowanie i wysyłanie)
7.Unieważnienia egzaminu
7.1.Przyczyny unieważnienia danej części egzaminu
7.2.Unieważnienia przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

51
53
62
65
65
69
84
86

86
86
87
87
88
90

Informacje o egzaminie dla zdających zawarte są w rozdziale 11. – od strony 104 Informacji.
Formularze druków dokumentacji znajdują się w załącznikach do Informacji
– dostępne na stronie www.oke.wroc.pl zakładka Egzamin zawodowy /Organizacja
ZAŁĄCZNIKI NR:
5

Powołanie zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego

5a

Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym zespołów nadzorujących przebieg części
pisemnej egzaminu

6

Protokół przebiegu części pisemnej egzaminu

6a

Protokół zbiorczy z przebiegu części pisemnej egzaminu

7

Decyzja o przerwaniu i unieważnieniu części egzaminu

8
10

Oświadczenie zdającego o rezygnacji ze zdawania egzaminu
Wykaz zdających w sali egzaminacyjnej (wydruk z serwisu informacyjnego dyrektora szkoły)

14

Upoważnienie do odbioru i dostępu do materiałów egzaminacyjnych

18

Oświadczenie w sprawie zabezpieczenia materiałów i dokumentów zawierających informacje
prawnie chronione
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2.EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ
PISEMNA Z WYKORZYSTANIEM ARKUSZY I KART ODPOWIEDZI
2.1 OZNAKOWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH
Oznaczenie kwalifikacji – wersja arkusza – rok. miesiąc rozpoczęcia egzaminów

rok

Z.05

oznaczenie kwalifikacji

miesiąc

– X – 18.06

wersja arkusza

2.2 DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH – wydrukowane
arkusze
1. Pakiety materiałów egzaminacyjnych zostaną dostarczone do szkoły w dniu egzaminu 19 czerwca 2018
w godz. 6.30 - 9.00 przez firmę kurierską.
2. Dyrektor szkoły (PZE) odbiera osobiście przesyłkę od kuriera (lub poprzez upoważnioną pisemnie osobę –
zastępcę przewodniczącego ZE lub członka zespołu egzaminacyjnego). PZE może odebrać przesyłkę
w obecności innego członka tego zespołu.
3. Dystrybutor będzie wymagał od dyrektora (upoważnionej osoby) potwierdzenia otrzymania pakietu.
UWAGA: nie wolno otwierać kopert bezpiecznych z materiałami egzaminacyjnymi do czasu egzaminu.
4. W przesyłce znajdzie się specyfikacja jej zawartości. Należy niezwłocznie sprawdzić, czy jest zgodna
z zapotrzebowaniem szkoły oraz czy dostarczono do szkoły odpowiednią liczbę zestawów
egzaminacyjnych (arkuszy egzaminacyjnych z kartami odpowiedzi) i bezpiecznych kopert. Kopię
specyfikacji dostawy należy po egzaminie dołączyć do dokumentacji egzaminacyjnej dla OKE.
5. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka:


została naruszona w sposób umożliwiający nieuprawniony dostęp do materiałów egzaminacyjnych,
przewodniczący ZE lub upoważniony przez niego zastępca/członek ZE niezwłocznie powiadamia
o tym dyrektora OKE, który informuje go o dalszym postępowaniu,



nie zawiera wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu,
przewodniczący ZE lub upoważniony przez niego zastępca/członek ZE niezwłocznie informuje o tym
dystrybutora i powiadamia OKE. Dystrybutor informuje PZE, czy brakujące materiały zostaną
dostarczone w trybie awaryjnym przez dystrybutora. W przypadku braku takiej możliwości OKE
przekazuje szkole brakujące materiały w sposób uzgodniony ze szkołą.

6. Na odwrocie specyfikacji (i w Protokole zbiorczym z egzaminu) PZE opisuje stwierdzone braki
i sposób załatwienia reklamacji.
7. Dane kontaktowe do dystrybutora będą znajdować się na zbiorczym opakowaniu, w którym zostaną
dostarczone arkusze.
8. Przewodniczący ZE zabezpiecza materiały przed nieuprawnionym ujawnieniem do czasu egzaminu.
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2.3 ODBIÓR I PAKOWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH W KAŻDEJ
SALI EGZAMINACYJNEJ
WYKAZ ZADAŃ UCZESTNIKÓW EGZAMNIU - CZĘŚĆ PISEMNA Z WYKORZYSTANIEM ARKUSZY I KART
ODPOWIEDZI – STR. 14
CZŁONKOWIE ZESPOŁU NADZORUJACEGO:
1. Niezwłocznie po rozpoczęciu pracy przez zdających pakują do odrębnych papierowych kopert:
- arkusze i karty odpowiedzi niewykorzystane (nieobecnych) w stanie nienaruszonym (Wzór nr 2 s.7),
- arkusze i karty odpowiedzi wadliwe (Wzór nr 3 s.7).
2. Na 15 minut przed upływem ustalonego czasu pracy przypominają zdającym o czasie zakończenia
egzaminu.
3. Przewodniczący ZN ogłasza zakończenie pracy po 60 min. od jej rozpoczęcia (po 90 min. dla
zdających z wydłużonym czasem).
4. Proszą zdających o odłożenie na brzeg stolika arkusza egzaminacyjnego i karty odpowiedzi stroną
zapisaną do blatu stolika, pozostanie na swoim miejscu aż do momentu, kiedy zezwolą na
opuszczenie sali.
5. Zbierają ze stolików zdających karty odpowiedzi.
6. Sprawdzają w obecności każdego zdającego kompletność kodowania karty odpowiedzi i zbierają je,
potwierdzają na wykazie zdających ich odbiór poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej kratce
oraz wpisują godzinę oddania karty odpowiedzi (zob. wzór wykazu na s.6).
7. Na Wykazie zdających zaznaczają przy osobach nieobecnych nieodebranie kart (znak X
w odpowiedniej kratce).
8. Porządkują karty zgodnie z Wykazem zdających w danej kwalifikacji i wkładają karty odpowiedzi
z danej kwalifikacji do koszulki foliowej. Pakują koszulki z kartami odpowiedzi w jedną bezpieczną
kopertę z danej sali egzaminacyjnej.
9. Zaklejają kopertę w obecności zdających (lub ich przedstawiciela), opisują długopisem jak na rys.(wzór
1 s.6) i naklejają etykietę z kodem szkoły.
W przypadku braku koperty bezpiecznej należy zapakować karty odpowiedzi w danej sali do
opisanej koperty papierowej i sporządzić odpowiednią adnotację w protokole, w miejscu
przeznaczonym na uwagi.
10. Sporządzają Protokół przebiegu części pisemnej w sali (Załącznik 6. Informacji), który podpisują
wszyscy członkowie zespołu.
11. Sprawdzają, czy Wykaz zdających, stanowiący protokół odbioru kart jest poprawnie i kompletnie
wypełniony, na wykazie składają swój podpis.
12. Przekazują wszystkie materiały przewodniczącemu ZE.
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2.4 WZÓR WYKAZU
PAPIEROWEJ

ZDAJĄCYCH

–

CZĘŚĆ

PISEMNA

W

FORMIE

Potwierdzenie
obecności przez
zdającego
Tu podana jest
data i godz. egzaminu

Proszę wpisać ewent. dane określenie

2.5 WZORY OPISU KOPERT Z DOKUMENTACJĄ EGZAMINACYJNĄ
Wzór 1 (koperta bezpieczna)
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (P)
Czerwiec-lipiec 2018
Część pisemna
KARTY ODPOWIEDZI
Miejsce na Oznaczenie
Oznaczenie Liczba
naklejkę
kwalifikacji
Nazwa kwalifikacji
arkusza
sztuk
z kodem
szkoły,
placówki

...........

…………………………………………

...........

...........

Razem ...........
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Wzór nr 2 (koperta papierowa)

Wzór nr 3 (koperta papierowa)

naklejka z kodem szkoły

naklejka z kodem szkoły

NIEWYKORZYSTANE

WADLIWE

Nazwa
kwalifikacji
Oznaczenie
kwalifikacji
Liczba arkuszy

naklejka z kodem szkoły

DOKUMENTACJA
Sala nr..........

Nazwa
kwalifikacji
Oznaczenie
kwalifikacji

⃞.⃞⃞

Liczba kart
odpowiedzi

Wzór 4 - (otwarta koperta papierowa)

⃞.⃞⃞

Liczba arkuszy
Liczba kart
odpowiedzi

protokół zbiorczy ..............................................
protokoły przebiegu części pisemnej…………
wykazy zdających ze wszystkich sal z kopią
zaświadczenia laureata/finalisty ......................
decyzja o przerwaniu, oświadczenie (wraz z
arkuszem i kartą odp.) …………………………
karta obserwatora .............................................
kopia specyfikacji dostawy..............................
inne....................................................................

2.6 WYPEŁNIANIE KARTY ODPOWIEDZI
W części pisemnej wypełnia się wyłącznie kartę odpowiedzi



Wypełnienie karty odpowiedzi należy do obowiązków zdającego.
Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem zdający wypełnia odpowiednie miejsca na karcie
odpowiedzi zgodnie z „Instrukcją dla zdającego” z pierwszej strony arkusza egzaminacyjnego, tzn.:
a. wpisuje oznaczenie kwalifikacji – odczytanej z pierwszej strony arkusza,
b. zaczernia odpowiedni kwadrat z oznaczeniem wersji arkusza – odczytanym z pierwszej strony
arkusza,
c. zamieszcza swój numer PESEL (wpisuje numer PESEL oraz nakleja naklejkę ze swoim numerem
PESEL w wyznaczonym miejscu). W przypadku braku numeru PESEL – zamieszcza serię
i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Uwaga, W przypadku błędnego numeru PESEL zdający odręcznie wpisuje prawidłowy numer PESEL
na karcie odpowiedzi w miejscu przeznaczonym na naklejkę z kodem, a członek ZN dopisuje
identyfikator szkoły, a w wykazie zdających przekreśla błędny numer i wpisuje
w uwagach prawidłowy numer PESEL zdającego.
d. wpisuje swoją datę urodzenia.

Poprawianie błędów w kodowaniu
W przypadku pomyłki w znakach cyfrowych należy przekreślić błędne cyfry i obok (powyżej, lub poniżej)
zapisać poprawne cyfry.
Poprawianie błędów na karcie odpowiedzi w części przeznaczonej do zaznaczenia wybranej
odpowiedzi
Jeśli zdający zrezygnował z zaznaczonej wcześniej odpowiedzi, powinien obwieść ją kółkiem i zaczernić
inny kwadrat.
7
A
B
C
D
Jeśli chce powrócić do swojego poprzedniego wyboru, powinien wskazać strzałką odpowiedź, którą
ostatecznie wybrał, i napisać ją, np. odpowiedź C (sposób poprawiania jak na rysunku poniżej),

7

A

B

C

D
odpowiedź C
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Wzór kodowania karty odpowiedzi:
Przykład karty odpowiedzi do części pisemnej egzaminu zawodowego przeprowadzanego
w formie drukowanej
zdający wpisuje datę
urodzenia i PESEL

Zdający po
otrzymaniu
arkusza
egzaminacyjnego
wpisuje
oznaczenie
kwalifikacji
i zaznacza jego
wersję

Zdający nakleja
naklejkę
z nr PESEL
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2.7 PRZYKŁADOWY ZESTAW KODÓW KRESKOWYCH DLA ZDAJĄCEGO
Oznaczenie kwalifikacji

Imię i nazwisko
zdającego,
Kod kwalifikacji
PESEL

Kod zakładu

UWAGA,
naklejki zamieszczone w górnej lewej części i dolnej
prawej zestawu z nazwiskiem zdającego służy
wyłącznie do identyfikacji danych zdającego
(nie należy jej przyklejać na KARCIE ODPOWIEDZI)

9

Kod kreskowy z numerem
PESEL zdającego
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POTWIERDZAJĄCY
PISEMNA

Z

KWALIFIKACJE

WYKORZYSTANIEM

W

ZAWODZIE

ELEKTRONICZNEGO

SYSTEMU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU
WYKAZ ZADAŃ UCZESTNIKÓW EGZAMNIU - CZĘŚĆ PISEMNA Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA – STR.17

3.1 DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH





Pliki z zadaniami egzaminacyjnymi w formie elektronicznej zapisane w formacie stx zostaną
udostępnione szkołom w serwisie internetowym dyrektora szkoły. Pliki z zadaniami na egzamin
dla kwalifikacji na daną zmianę zgodnie z zapotrzebowaniem będą zapisane w formacie 7zip.
i zabezpieczone hasłem. Szczegółowe informacje o terminie i sposobie przekazania plików i hasła
zostaną przekazane bezpośrednio PZE przez OKE we Wrocławiu.



Oznaczenie każdego pliku będzie zawierało oznaczenie i nazwę kwalifikacji, datę i godzinę
egzaminu, np. A.18_2018_06_19_godz.10.00.



Przewodniczący ZE lub upoważniony przez niego zastępca/członek zespołu egzaminacyjnego,
pobiera w wyznaczonym terminie, w sposób określony przez OKE, zadania egzaminacyjne w wersji
elektronicznej i po sprawdzeniu zgodności nazw plików z zapotrzebowaniem/specyfikacją przekazuje
je operatorowi egzaminu w celu wgrania do WSE (Wirtualnego Systemu Egzaminu).



PZE lub upoważniony przez niego zastępca/członek zespołu egzaminacyjnego w przypadku
stwierdzenia niezgodności niezwłocznie informuje o tym dyrektora OKE, który informuje
przewodniczącego ZE lub upoważnionego przez niego członka zespołu egzaminacyjnego o dalszym
postępowaniu.



Przewodniczący ZE pobrane pliki przekazuje niezwłocznie operatorowi egzaminu, który wprowadza je
do WSE, zgodnie z Instrukcją techniczną przygotowania i przeprowadzenia egzaminu w formie
elektronicznej (Plik IEE_03_Instrukcja_przeprowadzenia_egzaminu_elektronicznego oraz plik
Instrukcja zdawania kilku egzaminów z WSE).



PZE w dniu egzaminu, ok. 15 minut przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu zawodowego
odbiera w sposób określony przez OKE hasło do pliku z zadaniami egzaminacyjnymi
i przekazuje je przewodniczącemu ZN w sali egzaminacyjnej w obecności zdających.
Po zakończeniu egzaminu, w obecności zdających lub wyłonionego spośród nich co najmniej jednego
przedstawiciela, przewodniczący i członkowie ZN:
 są obecni przy nagrywaniu, sprawdzaniu jakości zapisu i odbieraniu od operatora egzaminu
nośnika USB z zaszyfrowanym plikiem z wynikami zdających oraz płyty DVD z zarchiwizowanym
Wirtualnym Serwerem Egzaminacyjnym,
 opisują płytę DVD oznaczeniem kwalifikacji, datą, zmianą egzaminu i numerem sali
egzaminacyjnej,



PZN i członkowie ZN podpisują wydrukowane z systemu 2 egzemplarze sprawozdania (protokoły)
z przebiegu części pisemnej egzaminu w danej sali i weryfikują wykaz zdających; PZN przekazuje
materiały PZE.



Po zebraniu materiałów ze wszystkich sal egzaminacyjnych przewodniczący ZE sporządza w dwóch
egzemplarzach protokół zbiorczy z przebiegu części pisemnej egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie.
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3.2 WZÓR WYKAZU ZDAJĄCYCH – FORMA ELEKTRONICZNA EGZAMINU

Potwierdzenie obecności
i odbioru loginu i hasła

Proszę wpisać ewent. jedno
z określeń

3.3 WZORY OPISU KOPERT Z DOKUMENTACJĄ EGZAMINACYJNĄ
Wzór nr 1 (koperta papierowa na zabezpieczenie płyty DVD w szkole)
EGZAMIN W ZAWODZIE
Czerwiec-lipiec 2018
Część pisemna
Data egzaminu.......................... zmiana/zmiany.................... sala/sale egzaminacyjne nr .................................
Opisana
Oznaczenie
Nazwa KWALIFIKACJI
płyta DVD
kwalifikacji
Miejsce na naklejkę
szt.
z kodem
...........
...............................................................................
...........
szkoły, placówki
Razem

...........

Wzór nr 2 - (koperta papierowa)
naklejka z kodem szkoły

DOKUMENTACJA
protokół zbiorczy ......................................................
sprawozdanie/protokoły przebiegu części
pisemnej……………………........................................
wykazy zdających z kopią zaświadczenia
laureata/finalisty .......................................................
decyzja o przerwaniu................................................
oświadczenia o rezygnacji ......................................
koperta obserwatora ................................................
inne.............................................................................
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4.PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKE
WSZYSTKIE SZKOŁY przekazują materiały egzaminacyjne z egzaminu kurierowi po egzaminie
w dniu 19

czerwca 2018 (wtorek) w godz. 16.00 –17.00

Komplet materiałów i dokumentów z części pisemnej egzaminu przeprowadzanej z wykorzystaniem
arkuszy i kart odpowiedzi dla OKE stanowią:

karty odpowiedzi zdających obecnych na egzaminie z każdej sali egzaminacyjnej – spakowane
do bezpiecznej koperty wg instrukcji zamieszczonej na s.5,

wykazy zdających – protokoły odbioru kart odpowiedzi od zdających (wypełnione przez zespół
nadzorujący – oryginalne, z ewentualnymi poprawkami),

potwierdzone kopie zaświadczeń laureatów/finalistów turniejów i olimpiad zawodowych,
jeden egzemplarz Protokołu zbiorczego z przebiegu części pisemnej egzaminu w szkole/placówce,
Protokoły przebiegu części pisemnej z sal – oryginalne,
ewentualne oryginały Decyzji o unieważnieniu egzaminu zdającego i/lub Oświadczenia o rezygnacji wraz
z arkuszem egzaminacyjnym i kartą odpowiedzi danego zdającego,
koperty papierowe z arkuszami i kartami odpowiedzi nieobecnych, niewykorzystanymi wg kwalifikacji,
materiały niekompletne, błędnie wydrukowane w papierowych kopertach z każdej sali egzaminacyjnej,
kopia specyfikacji dostawy przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi,
ewentualnie karta obserwatora i niewykorzystane bezpieczne koperty.
Komplet materiałów i dokumentów z części pisemnej egzaminu przeprowadzanej z wykorzystaniem
elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu dla OKE stanowią:


zaszyfrowany plik z pełnymi wynikami egzaminu w formie elektronicznej przekazany do OKE przez
wyznaczony serwis bezpośrednio po zakończeniu egzaminu – który po przekazaniu trwale
usuwa z nośnika USB,



koperta papierowa (wzór nr 2 na s.11) z dokumentacją – przesłaną w przesyłce:
jeden egzemplarz Protokołu zbiorczego z przebiegu części pisemnej (Zał.6a Informacji)
egzaminu zawodowego w szkole/placówce i następujące załączniki:



oryginały sprawozdań z egzaminu zawodowego z wszystkich sal egzaminacyjnych i zmian,
oryginały wypełnionych wykazów zdających część pisemną ze wszystkich sal i zmian,



poświadczone kopie zaświadczeń laureatów/finalistów turniejów i olimpiad zawodowych,



oryginał ewentualnej Decyzji o przerwaniu egzaminu i unieważnieniu pracy (Zał.7 Informacji),



oryginał ewentualnego Oświadczenia zdającego o rezygnacji (Zał. 8 Informacji),



ewentualnie karta obserwatora.

1. Po zakończeniu części pisemnej egzaminu przewodniczący ZE wkłada do kartonowego pudełka/koperty
papierowej materiały zapakowane zgodnie z instrukcją OKE, zabezpiecza taśmą samoprzylepną, przykleja
etykietę Pocztexu i przekazuje kurierowi.
2. Kurier przybędzie do szkoły w dniu 19 czerwca 2018 w godzinach 16.00-17.00 i wylegitymuje się
pisemnym upoważnieniem lub będzie posiadał identyfikator.
3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości (np. brak upoważnienia kuriera, spóźnienie
kuriera) przewodniczący ZE niezwłocznie powiadamia OKE telefonicznie (71/785-18-91)
i postępuje zgodnie z ustaleniami.
4. Przewodniczący ZE osobiście (lub upoważniona przez niego pisemnie osoba) przekazuje przesyłkę
kurierowi, kwituje przekazanie na etykiecie adresowej.
5. Kurier odbierze przesyłkę i pozostawi w szkole jedną część etykiety adresowej jako potwierdzenie odbioru.
6. Opłatę za przesyłkę ponosi OKE we Wrocławiu.
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5.PRZEKAZANIE WYNIKÓW EGZAMINU (części pisemnej
i praktycznej)
A. dla uczniów/słuchaczy/absolwentów szkół/placówek
1.Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (części pisemnej i praktycznej) będą
udostępnione wyłącznie w formie elektronicznej w „Serwisie informacyjnym dyrektora szkoły”
od 31 sierpnia 2018 r. Dostęp do serwisu jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej
www.oke.wroc.pl.
2.Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymają szkoły macierzyste zdających
uczniów/słuchaczy/absolwentów w dniu 31 sierpnia 2018 r. w godz. 8.00 – 15.00 przesyłką kurierską na
nazwisko dyrektora szkoły.
3. Po otrzymaniu przesyłki szkoła/zdający przesyła na piśmie do OKE informację o zauważonych błędach
lub brakach w wydruku wraz z wydrukowanym błędnie dokumentem.
4. Zasady udostępnienia do wglądu odczytanej elektronicznie karty odpowiedzi z części pisemnej egzaminu
oraz karty oceny z części praktycznej egzaminu zamieszczone są na stronie internetowej OKE. Miejscem
wglądu będzie siedziba Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. Zielińskiego 57.

5.Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe OKE wydaje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r (Dz.U z 27 stycznia 2017 poz.170) w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych:
§ 12 ust. 4 Absolwentom szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, którzy w danym roku szkolnym otrzymali świadectwo
ukończenia tej szkoły oraz świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie, w którym kształci
ta szkoła, dyplom, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie, przekazanego przez dyrektora tej szkoły do komisji
okręgowej, wykazu absolwentów w danym roku szkolnym zawierającego imiona i nazwiska absolwentów oraz ich numery
PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość, wraz z informacją o posiadanych przez absolwenta świadectwach potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie, uzyskanych w trakcie kształcenia w szkole.

Ust. 5. Wykaz, o którym mowa w ust. 4, dyrektor szkoły przekazuje komisji okręgowej w terminie 7 dni
od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

B. dla indywidualnych zdających
1. Wyniki egzaminu zdających, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy będą udostępnione w formie
elektronicznej w Serwisie informacyjnym dyrektora szkoły dla organizatorów kwalifikacyjnych kursów
zawodowych od 31 sierpnia 2018 r.
2. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie do zdających, którzy zdadzą egzamin
zawodowy w trybie eksternistycznym lub ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdali egzamin
zawodowy zostaną dostarczone przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany
w deklaracji lub przez szkołę. Przesyłka zostanie wysłana w dniu 31 sierpnia 2018 r. Wyniki do
zdających, którzy zdają egzamin zawodowy w trybie eksternistycznym lub do zdających, którzy ukończyli
kwalifikacyjny kurs zawodowy i nie zdali egzaminu zawodowego zostaną dostarczone pocztą poleconą na
adres wskazany w deklaracji. Przesyłka zostanie wysłana w dniu 31 sierpnia 2018 r.
3. Po otrzymaniu przesyłki zdający przesyła na piśmie do OKE informację o zauważonych błędach
lub brakach w wydruku wraz z wydrukowanym błędnie świadectwem.
4. Osoby, które ubiegają się o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i spełniają
warunki wymienione w §12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r (Dz.U
z 27 stycznia 2017 poz.170) w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
składają pisemny wniosek do dyrektora OKE, k tóry wydał świadectwo potwierdzające ostatnią

kwalifikację wyodrębnioną w danym zawodzie. Do wniosku dołącza się dokumenty wymienione
odpowiednio w §12 ust. 1 lub 2. (formularz wniosku na www.oke.wroc.pl/ zakładka Formularze, druki,
wnioski)
5. Informacja o zasadach udostępnienia do wglądu odczytanej elektronicznie karty odpowiedzi z części
pisemnej egzaminu zawodowego oraz karty oceny z części praktycznej egzaminu zawodowego znajduje
się na www.oke.wroc.pl zakładka Egzamin zawodowy/Wgląd do prac egzamin. Miejscem wglądu
będzie siedziba Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. Zielińskiego 57.
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6. WYKAZ ZADAŃ UCZESTNIKÓW EGZAMNIU - CZĘŚĆ PISEMNA Z WYKORZYSTANIEM ARKUSZY

I KART ODPOWIEDZI
PZE - przewodniczący ZE,PZN - przewodniczący ZN, ZE – zespół egzaminacyjny, ZN - zespół nadzorujący

Kiedy

Kto

Zadanie/czynność – cz. pisemna z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi

OK

Nr str.
INFOR
MACJI

na 1
miesiąc

przed egzaminem
PZE

Powołuje członków ZE, w tym ZN, wyznacza funkcje w ZN
Może powołać swojego zastępcę lub zastępców
Sprawdza przygotowanie:
stanowisk egzaminacyjnych zdających/ zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1 dzień

kartek z nazwiskiem, imieniem, numerem PESEL, nazwą i oznaczeniem kwalifikacji
PZE

zegara oraz tablicy lub planszy do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu
wykazu zdających do zamieszczenia przed wejściem do sali egzaminacyjnej
identyfikatorów

bezpośrednio przed egzaminem

0,5 h przed egzaminem

1 h przed zgodnie z komunikatem
egz.
oke

w dniu egzaminu
Odbiera przesyłkę z materiałami egzaminacyjnymi i sprawdza:
PZE

czy nie została ona naruszona (jeżeli przesyłka jest naruszona niezwłocznie powiadamia dyrektora oke)
czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu
Przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne

PZE

Sprawdza, czy ZN egzamin w poszczególnych salach są kompletne
Sprawdza uprawnienia i tożsamość obserwatorów (najpóźniej 30 min przed egzaminem)
Odbiera w obecności przedstawicieli zdających od PZE:
arkusze egzaminacyjne oraz karty odpowiedzi
wykaz zdających w sali egzaminacyjnej

PZN

druki: protokołu przebiegu części pisemnej, decyzji o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu, oświadczenia
zdającego o rezygnacji ze zdawania egzaminu oraz koperty
naklejki na karty odpowiedzi
Przenosi materiały egzaminacyjne do sali

Zdają
cy

O wyznaczonej przez PZE godzinie wchodzą do sali egzaminacyjnej według kolejności na wykazie okazując
dokument tożsamości, a następnie losują numery stanowisk egzaminacyjnych
Przypomina zdającym o konieczności:
zapoznania się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza przed przystąpieniem do
rozwiązywania zadań
 sprawdzenia kompletności wydrukowanego arkusza i karty odpowiedzi

PZN

wpisania na karcie odpowiedzi daty urodzenia, numeru PESEL, oznaczenia kwalifikacji oraz oznaczenia
wersji arkusza
umieszczenia na karcie odpowiedzi naklejek

po rozdaniu
arkuszy

nie podpisywania się na karcie odpowiedzi
Zdają
cy

Sprawdzają, czy wydrukowane arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi są kompletne i czytelne (w razie
potrzeby zgłaszają braki PZN i otrzymują kompletne arkusze i/lub karty odpowiedzi a ich wymianę
potwierdzają swoim podpisem w Wykazie zdających z sali egzaminacyjnej)
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Kto

PZN

podczas egzamin

Zdają
cy
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Zadanie/czynność – cz. pisemna z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi
Zapoznają się szczegółowo z „Instrukcją dla zdającego”, wypełniają pola w górnej części karty odpowiedzi,
przyklejają naklejki
Zapisuje w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających/ zdających ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi – rozpoczęcie egzaminu
Rozwiązuje zadania i koduje kartę odpowiedzi (nie opuszcza sali egzaminacyjnej)

ZN

Nadzoruje przebieg egzaminu (nie udziela wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje)

PZN

Informuje PZE o niesamodzielnej pracy zdającego, zakłócaniu prawidłowego przebiegu egzaminu, wniesieniu
lub korzystaniu przez zdającego z urządzenia telekomunikacyjnego lub wniesieniu niedozwolonych
materiałów i przyborów

PZE

Przerywa i unieważnia egzamin zdającemu w uzasadnionych przypadkach
Zgłasza przez podniesienie ręki rezygnację ze zdawania egzaminu lub zakończenie pracy przed
wyznaczonym czasem

Zdają
cy

Wypełnia oświadczenie w przypadku rezygnacji z egzaminu

zakończenie egzaminu

15
min

Oddaje PZN arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi w przypadku rezygnacji z egzaminu lub jego
wcześniejszego zakończenia
PZN

Informuje zdających, ile czasu pozostało do zakończenia egzaminu

PZN

Ogłasza zdającym zakończenie egzaminu i poleca odłożenie kart odpowiedzi na brzeg stolika, stroną
zadrukowaną do blatu

Zdają
cy

Pozostają na swoich miejscach, dopóki członkowie ZN nie zezwolą im na opuszczenie sali
Odbiera od zdających karty odpowiedzi i sprawdza poprawność wypełnienia w ich obecności
Wpisuje na wykazie zdających godziny oddania karty odpowiedzi.

ZN

Zakleja kopertę z kartami odpowiedzi w obecności przedstawiciela zdających
Pakuje pozostałe materiały (niewykorzystane, błędnie wydrukowane arkusze i karty odpowiedzi)
Sporządza protokół przebiegu części pisemnej i weryfikuje wykaz zdających
Podpisuje protokół
Przekazuje materiały PZE:
zaklejoną kopertę z kartami odpowiedzi

PZN

zweryfikowany wykaz zdających
kopertę zawierającą niewykorzystane i błędnie wydrukowane arkusze i karty odpowiedzi
protokół przebiegu części pisemnej

po egzaminie

Sprawdza kompletność dokumentacji egzaminacyjnej z danej sali w obecności PZN
Sporządza w dwóch egzemplarzach protokół zbiorczy z przebiegu części pisemnej egzaminu
Przesyła niezwłocznie do oke jeden egzemplarz protokołu zbiorczego oraz:
protokoły przebiegu części pisemnej egzaminu z poszczególnych sal
PZE

wykazy zdających
karty odpowiedzi zdających
kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty turnieju lub
olimpiady tematycznej (potwierdzone za zgodność z oryginałem)
decyzje o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu wraz z kartami odpowiedzi i arkuszami unieważnionymi
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INFOR
MACJI
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Zadanie/czynność – cz. pisemna z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi
oświadczenia zdających, którzy zrezygnowali z egzaminu wraz z ich kartami odpowiedzi i arkuszami
niewykorzystane, błędnie wydrukowane arkusze i karty odpowiedzi
Pozostawia w ośrodku egzaminacyjnym:
powołania członków ZE, w tym ZN oraz zastępcy PZE
upoważnienia do odbioru i dostępu do materiałów egzaminacyjnych
jeden egzemplarz protokołu zbiorczego z przebiegu części pisemnej egzaminu
oświadczenia w sprawie zabezpieczenia materiałów i dokumentów zawierających informacje prawnie
chronione
Pozostawia w ośrodku egzaminacyjnym kopie:
protokołów przebiegu części pisemnej egzaminu zawodowego z poszczególnych sal
decyzji o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu oraz oświadczeń zdających o rezygnacji ze zdawania
egzaminu
zweryfikowanych wykazów zdających z poszczególnych sal egzaminacyjnych
dowodu przekazania/ odbioru dokumentacji egzaminacyjnej
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Nr str.
INFOR
MACJI
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7. WYKAZ ZADAŃ UCZESTNIKÓW EGZAMNIU - CZĘŚĆ PISEMNA Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA
PZE - przewodniczący ZE,PZN - przewodniczący ZN, ZE – zespół egzaminacyjny; ZN - zespół nadzorujący; Operator – operator WSE

Kiedy

Kto

Zadanie/czynność - cz. pisemna z wykorzystaniem komputera

OK

Nr str.
INFOR
MACJI

na 1 miesiąc

przed egzaminem
Powołuje członków ZE, w tym ZN, wyznacza funkcje w ZN
PZE

Wyznacza operatora wirtualnego serwera egzaminacyjnego
PZE

na 1 tydzień

Może powołać swojego zastępcę lub zastępców

Pobiera pliki zawierające materiały egzaminacyjne i przekazuje je operatorowi
Przygotowuje aktualny wirtualny serwer egzaminacyjny i przeprowadza próbne uruchomienie

Operator

Wgrywa zadania egzaminacyjne do WSE
Przygotowuje karty identyfikacyjne
Sprawdza przygotowanie:
stanowisk egzaminacyjnych zdających/ zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1 dzień

kart identyfikacyjnych zdających
PZE

zegara oraz tablicy lub planszy do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu
wykazu zdających do zamieszczenia przed wejściem do sali egzaminacyjnej
identyfikatorów

1 h przed
przed
egz.
egzaminem

w dniu egzaminu
Operator

PZE

Sprawdza przygotowanie WSE
Zgłasza PZE gotowość do przeprowadzenia egzaminu
Sprawdza, czy ZN egzamin w poszczególnych salach są kompletne
Sprawdza uprawnienia i tożsamość obserwatorów (najpóźniej 30 min przed egzaminem)
Odbiera w obecności przedstawicieli zdających od PZE:
karty identyfikacyjne

0,5 h przed egzaminem

dane PZE, ZN i ewentualnie obserwatora
informację o osobach o specjalnych potrzebach edukacyjnych
PZN

wykaz zdających w sali egzaminacyjnej
nośnik usb
płytę DVD
druki: protokołu przebiegu części pisemnej, decyzji o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu, oświadczenia
zdającego o rezygnacji ze zdawania egzaminu

bezpośrednio przed
egzaminem

Przenosi materiały egzaminacyjne do sali
Zdający

O wyznaczonej przez PZE godzinie wchodzą do sali egzaminacyjnej według kolejności na wykazie okazując
dokument tożsamości, a następnie losują numery stanowisk egzaminacyjnych
Rozdaje zdającym karty identyfikacyjne

PZN

Informuje zdających o przebiegu egzaminu, sposobie jego zakończenia i uzyskania informacji o wynikach
Przekazuje operatorowi dane PZE, ZN i ewentualnie obserwatora oraz informację o osobach ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
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Kiedy

Kto
PZE
PZN

po uruchomieniu
egzaminu

Zdający

Odbiera z oke i przekazuje PZN hasło do plików z zadaniami egzaminacyjnymi
Przekazuje operatorowi hasło i poleca uruchomienie egzaminu
Poleca zdającym zapoznanie się z instrukcją
Sprawdzają dane na kartach identyfikacyjnych oraz zapoznają się z instrukcją

PZN
Informuje zdających o możliwości rozpoczęcia egzaminu

Zdający
podczas egzamin

Zadanie/czynność - cz. pisemna z wykorzystaniem komputera

Poleca operatorowi odblokowanie możliwości logowania się do systemu zdających

PZN

Sprawdza na każdym stanowisku poprawność wyboru przez zdającego egzaminu
Rozwiązuje zadania i zaznacza prawidłowe odpowiedzi (nie opuszcza sali egzaminacyjnej)

ZN

Nadzoruje przebieg egzaminu (nie udziela wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje)

PZN

Informuje PZE o niesamodzielnej pracy zdającego, zakłócaniu prawidłowego przebiegu egzaminu,
wniesieniu lub korzystaniu przez zdającego z urządzenia telekomunikacyjnego lub wniesieniu
niedozwolonych materiałów i przyborów

PZE

Przerywa i unieważnia egzamin zdającemu w uzasadnionych przypadkach

Zdający
zakończeni
e
egzaminu

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – CZĘŚĆ PISEMNA 19 czerwca 2018

PZN

Zgłasza przez podniesienie ręki rezygnację ze zdawania egzaminu lub zakończenie pracy przed czasem
Wypełnia oświadczenie w przypadku rezygnacji z egzaminu (
Ogłasza zakończenie egzaminu

Operator

Udostępnia zdającym informację o liczbie poprawnie udzielonych odpowiedzi (§ 28 Rozp. MEN)

Zdający

Zapoznają się z informacją o liczbie poprawnie udzielonych odpowiedzi (§ 28 Rozp. MEN)

Operator

Nagrywa plik z wynikami zdających na nośniku usb oraz archiwizuje WSE na płycie DVD w obecności ZN
i przedstawiciela zdających
Sporządza i drukuje sprawozdania (protokoły) z egzaminu
Przekazuje PZE:
nośnik usb i płytę DVD

PZN

zweryfikowany wykaz zdających
sprawozdania (protokoły) przebiegu części pisemnej

po egzaminie

Wysyła plik z wynikami egzaminu do oke (po otrzymaniu potwierdzenia usuwa plik z wynikami)
Sporządza w dwóch egzemplarzach protokół zbiorczy z przebiegu części pisemnej egzaminu
Przesyła niezwłocznie do oke jeden egzemplarz protokołu zbiorczego oraz:
sprawozdania (protokoły) przebiegu części pisemnej egzaminu z poszczególnych sal
wykazy zdających
PZE

kopie zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty turnieju lub
olimpiady tematycznej
decyzje o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu
oświadczenia zdających, którzy zrezygnowali z egzaminu
Pozostawia w ośrodku egzaminacyjnym:
powołania członków ZE, w tym ZN oraz zastępcy PZE
upoważnienia do odbioru i dostępu do materiałów egzaminacyjnych
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Kiedy

Kto

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – CZĘŚĆ PISEMNA 19 czerwca 2018

Zadanie/czynność - cz. pisemna z wykorzystaniem komputera
jeden egzemplarz protokołu zbiorczego z przebiegu części pisemnej egzaminu
oświadczenia w sprawie zabezpieczenia materiałów i dokumentów zawierających informacje prawnie
chronione
Pozostawia w ośrodku egzaminacyjnym kopie:
sprawozdań (protokołów) przebiegu części pisemnej egzaminu zawodowego z poszczególnych sal
decyzji o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu oraz oświadczeń zdających o rezygnacji ze zdawania
egzaminu
zweryfikowanych wykazów zdających z poszczególnych sal egzaminacyjnych
dowodu przekazania/ odbioru dokumentacji egzaminacyjnej

19

OK








Nr str.
INFOR
MACJI

