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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 praktycznej zawartymi w Informacji,  
w tym w szczególności: 
2.5 . Godziny rozpoczęcia części egzaminu, model (forma) i czas trwania części  

praktycznej egzaminu 
15 
 

3.Przygotowania do egzaminu zawodowego  51 

3.4.Przygotowanie sal i stanowisk egzaminacyjnych  53 

3.7. Powołania zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących  62 

4. Przeprowadzenie egzaminu 62 

4.3.Przeprowadzanie części praktycznej d 73 

4.4.Przeprowadzanie części praktycznej dk 77 

4.5.Przeprowadzanie części praktycznej w i wk 80 

5.  Postępowanie w sytuacjach szczególnych 
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 

86 
 

86 
 

86 
 

87 

6. Postępowanie PZE po egzaminie (pakowanie i wysyłanie) 88 

7. Unieważnienia egzaminu 
7.2. Przyczyny unieważnienia danej części egzaminu 
7.3. Unieważnienia przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 

90 
90 
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 

5b 
Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym zespołów nadzorujących przebieg części praktycznej 
egzaminu 

7 Decyzja o przerwaniu i unieważnieniu części egzaminu 

8 Oświadczenie zdającego o rezygnacji ze zdawania egzaminu  

9 Protokół przebiegu części praktycznej egzaminu 

9a Protokół zbiorczy z przebiegu części praktycznej egzaminu 

10 
Wykaz zdających w sali egzaminacyjnej (tylko wykazy z danymi zdających wydrukowane z serwisu 
informacyjnego dyrektora szkoły) 

14 Upoważnienie do odbioru i dostępu do materiałów egzaminacyjnych 

15 
Informacja dyrektora szkoły o przeprowadzeniu części praktycznej egzaminu w miejscu, w którym uczniowie 
szkoły odbywali praktyczną naukę zawodu 

16 
Informacja dyrektora szkoły/podmiotu prowadzącego KKZ o przeprowadzeniu części pisemnej lub części 
praktycznej w innym miejscu 

17 Wewnętrzny harmonogram części pisemnej /części praktycznej egzaminu 

18 
Oświadczenie w sprawie zabezpieczenia materiałów i dokumentów zawierających informacje prawnie 
chronione 
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2. OZNAKOWANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH 

 

oznaczenie kwalifikacji – numer zadania – rok. miesiąc rozpoczęcia egzaminów 

 
 

 

A.36 – 01 –18.06 
 

 

3.  DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH 

1. Paczka z materiałami egzaminacyjnymi zostanie dostarczona do szkoły/placówki/organizatora KKZ przez 
firmę kurierską: 

  w dniu 26 czerwca 2018 r. w godz. 6.30 – 8.00 dla kwalifikacji o modelu egzaminu D 

   w dzień roboczy w przeddzień pierwszego egzaminu w szkole/placówce w godz. 8.00-12.00  

(dla kwalifikacji o modelu egzaminu DK, W, WK).  

Terminy dostawy materiałów egzaminacyjnych zostaną zamieszczone na  www.oke.wroc.pl  

w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły i w serwisie PZE 

2. Zawartość paczki DLA MODELU D,DK:  

 bezpieczne koperty z pakietami egzaminacyjnymi – pakiety (arkusze egzaminacyjne z kartami oceny 

w środku każdego arkusza) w liczbie odpowiadającej zamówieniu, oznakowane na dany dzień i zmianę 

egzaminu (z nadrukowaną godziną rozpoczęcia egzaminu),  

 puste bezpieczne koperty zwrotne na przekazanie arkuszy z rezultatami wykonania zadania i kart oceny,  

 puste koperty papierowe z uciętym rogiem na przekazanie arkuszy niewykorzystanych, 

 instrukcja zawierająca informacje o sposobie komunikowania się kierownika ośrodka egzaminacyjnego 

z dystrybutorem w celu uruchomienia procedury awaryjnej (w przypadku stwierdzenia niezgodności  

w dostawie, w tym w szczególności braków w liczbie dostarczonych arkuszy), 

 dla modelu dk – wskazania (ewentualnie płyta CD) -  wskazania mogą być przekazane przez serwis 

informacyjny OKE – PZE - kierownika ośrodka, 

 szczegółowa specyfikacja zawartości paczki. 

3. Zawartość paczki DLA MODELU W, WK:  

 pakiety materiałów egzaminacyjnych w liczbie odpowiadającej zamówieniu: zapakowane w bezpieczne koperty, 

oznakowane na każdy dzień/zmianę egzaminu arkusze egzaminacyjne z kartami oceny w środku każdego 

arkusza,  

 w oddzielnej w kopercie bezpiecznej zasady oceniania dla egzaminatora (z takimi samymi oznaczeniami jak 

pakiety dla zdających), 

 puste bezpieczne koperty zwrotne na arkusze egzaminacyjne i karty oceny zdających i zasady oceniania, 

 koperty papierowe przeznaczone do zwrotu niewykorzystanych arkuszy egzaminacyjnych,  

 wytyczne i dodatkowe materiały do wykonania zadania (wytyczne mogą być przekazane przez serwis 

informacyjny OKE - PZE - kierownika ośrodka), 

 instrukcja zawierająca informacje o sposobie komunikowania się przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 

z dystrybutorem w celu uruchomienia procedury awaryjnej, 

 szczegółowa specyfikacja zawartości paczki. 
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Dyrektor placówki – przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (PZE) osobiście (lub poprzez upoważnioną 

pisemnie osobę – (Załącznik 14. Informacji) odbiera  (może odbierać w obecności innego członka zespołu 

egzaminacyjnego) paczkę od kuriera, sprawdza, czy nie jest uszkodzona, kwituje jej odbiór.  

4. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka została naruszona i umożliwia nieuprawniony dostęp 

do materiałów egzaminacyjnych – PZE (upoważniona osoba) niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora 

OKE, który informuje go o dalszym postępowaniu.  

5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (upoważniona osoba) natychmiast po otrzymaniu przesyłki 

sprawdza jej zawartość według specyfikacji dostawy, a następnie sprawdza, czy dostarczono do ośrodka 

odpowiednią liczbę pakietów egzaminacyjnych dla poszczególnych kwalifikacji oraz odpowiednią liczbę 

zwrotnych bezpiecznych kopert. Sprawdzenie zawartości przesyłki należy przeprowadzić przestrzegając zasad 

ochrony materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem – nie wolno otwierać bezpiecznych kopert z 

pakietami egzaminacyjnymi. 

6. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka nie zawiera wszystkich materiałów niezbędnych 

do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego, przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego (upoważniona osoba) niezwłocznie informuje o tym dystrybutora i dyrektora OKE. 

Dyrektor OKE informuje PZE (upoważnioną osobę) o dalszym postępowaniu. 

Dane kontaktowe do firmy dystrybucyjnej będą znajdować się na paczce (lub w paczce), w której zostaną dostarczone pakiety. 

Dane do kontaktu z OKE we Wrocławiu: tel. 71/ 785-18-67, -75,- 81, - 91, - 71;  faks 71/ 785-18-66, - 81  

Brak zgłoszenia nieprawidłowości (do 1 godziny po upływie ustalonego czasu na zakończenie 
dystrybucji), OKE uznaje za potwierdzenie dostarczenia do ośrodka przesyłki prawidłowej  
i kompletnej. 

7. W przypadku egzaminu przeprowadzanego na stanowiskach komputerowych (dotyczy modelu egzaminu Dk) 

mogą zostać ustalone przez CKE Wytyczne do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych, Będą one 

dostarczone z przesyłką lub przekazane przez Serwis Informacyjny OKE we Wrocławiu. Przewodniczący 

zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki (lub po odbiorze z serwisu) zapoznaje się  

z Wytycznymi i przekazuje je asystentowi technicznemu wraz z ewentualnymi materiałami dotyczącymi 

przygotowania stanowisk, nadzoruje jego pracę i zapewnia przygotowanie stanowisk do egzaminu zgodnie  

z harmonogramem egzaminu.   

 

4.  EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ 

PRAKTYCZNA – MODEL D, DK 

 

4.1 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU  
 
WYKAZ ZADAŃ UCZESTNIKÓW EGZAMINU - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – MODEL D – STR. 24 
WYKAZ ZADAŃ UCZESTNIKÓW EGZAMINU - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – MODEL DK– STR. 27 

Przewodniczący ZN: 

a) odbiera w obecności przedstawicieli zdających od PZE: 

  pakiety egzaminacyjne w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w sali (sprawdza oznaczenie pakietów: 
kwalifikacja, numer zadania oraz - na kopercie bezpiecznej - termin egzaminu) 

  wykaz zdających w sali egzaminacyjnej (sprawdza termin egzaminu), 
  druki: protokołu przebiegu części praktycznej, decyzji o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu, 

oświadczenia zdającego o rezygnacji ze zdawania egzaminu oraz koperty, 
  naklejki PESEL na arkusze i karty oceny 

b) przenosi materiały egzaminacyjne do sali egzaminacyjnej. 



OKE  we Wrocławiu                 

 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE -  CZĘŚĆ  PRAKTYCZNA  - czerwiec-lipiec 2018  

 

 

 7 

  

 

c) przeprowadza lub nadzoruje przeprowadzenie (np. przez asystenta technicznego) instruktażu stanowiskowego, 
jeżeli egzamin jest przeprowadzany na stanowiskach komputerowych; odbiera od zdających potwierdzenie 
obecności i  odbycia instruktażu, 

O godzinie wyznaczonej jako rozpoczęcie egzaminu, wraz z członkami ZN, rozdaje zdającym pakiety 
egzaminacyjne. 

Zdający po otrzymaniu pakietu egzaminacyjnego sprawdza oznaczenie pakietu: kwalifikacja, numer zadania, 

zapoznaje się z Instrukcją na 1 stronie arkusza, sprawdza, czy arkusz i karta oceny są kompletne i prawidłowo 

wydrukowane. Jeśli pakiet zawiera dodatkowe materiały egzaminacyjne, sprawdza także ich kompletność  

i prawidłowość. Ewentualne braki lub usterki zgłasza przewodniczącemu ZN, otrzymuje prawidłowe materiały,  

a ich wymianę potwierdza swoim podpisem w Wykazie zdających z sali egzaminacyjnej (Załącznik 10 OKE). 

Po stwierdzeniu, że pakiet egzaminacyjny jest prawidłowy i kompletny, zdający wpisuje na arkuszu swój numer 

PESEL, umieszcza naklejkę z kodem kreskowym PESEL, a na karcie oceny: numer PESEL,  oznaczenie 

kwalifikacji, numer zadania, numer stanowiska oraz umieszcza naklejkę z kodem kreskowym PESEL.  

Uwaga, W przypadku, gdy naklejki z kodem zawierają błędny numer PESEL zdający odręcznie wpisuje 
prawidłowy numer w miejscu przeznaczonym na naklejkę, a członek ZN dopisuje identyfikator szkoły, 
a na wykazie zdających przekreśla błędny numer i wpisuje w uwagach prawidłowy numer PESEL zdającego. 

Zdający nie podpisuje swoim imieniem i nazwiskiem ani arkusza egzaminacyjnego, ani karty oceny. 

Po zakończeniu czynności organizacyjnych przewodniczący ZN ogłasza 10 minut czasu, którego nie wlicza się do 

czasu trwania egzaminu, na zapoznanie się z treścią zadania zawartego w arkuszu egzaminacyjnym  

i stanowiskiem. 

Przewodniczący ZN w widocznym miejscu zapisuje czas rozpoczęcia i zakończenia pracy dla zdających, w tym 

uwzględnia przedłużony czas dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (po upływie 10 minut na 

zapoznanie się z treścią zadania i ze stanowiskiem).  

Czas egzaminu liczy się od momentu zapisania przez przewodniczącego ZN godziny rozpoczęcia 

i zakończenia pracy.  

Po rozpoczęciu pracy przez zdających pakuje do: 

- koperty papierowej pakiety egzaminacyjne niewykorzystane, 

- koperty papierowej arkusze wadliwe. 

 

Na 30 minut przed upływem czasu pracy ZN przypomina zdającym o czasie zakończenia egzaminu. 

 

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu  

 przewodniczący ZN: 

– w obecności zdających sprawdza oznaczenie i kompletność pozostawionych na stanowisku przez zdających 
arkuszy egzaminacyjnych oraz rezultatów wykonania zadania, potwierdza na wykazie zdających ich odbiór, a 
następnie zezwala zdającym na opuszczenie sali egzaminacyjnej / miejsca przeprowadzania egzaminu,  

– jeżeli rezultaty wykonania zadania egzaminacyjnego są w formie wydruków komputerowych w obecności 
zdającego  sprawdza, czy każdy wydruk jest opisany numerem PESEL zdającego, sprawdza ich liczbę  
i potwierdza liczbę i  odbiór wydruków (rezultatów) na ostatniej stronie arkusza egzaminacyjnego, 

– jeżeli rezultaty wykonania zadania są w formie elektronicznej zapisane na płycie CD, sprawdza czy płyta jest 
opisana numerem PESEL i  potwierdza odbiór płyty na ostatniej stronie arkusza egzaminacyjnego; 

 członkowie ZN uzupełniają Wykazy zdających, odnotowując odbiór arkuszy z rezultatami wykonania zadania 
i kart oceny, porządkują i przygotowują te materiały do spakowania, 

 przewodniczący ZN, w obecności pozostałych członków i przedstawiciela zdających pakuje arkusze  
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z rezultatami wykonania zadania i karty oceny do bezpiecznej koperty/bezpiecznych kopert i zakleja 
kopertę/koperty w sali egzaminacyjnej, 
UWAGA: Jeżeli w sali był przeprowadzany egzamin z różnych kwalifikacji arkusze z rezultatami 
zdających w każdej kwalifikacji są pakowane do odrębnych kopert bezpiecznych. 

 przewodniczący ZN sporządza protokół przebiegu części praktycznej egzaminu (Załącznik 9. Informacji), 
który podpisują wszyscy członkowie ZN, 

 przewodniczący ZN nadzoruje usunięcie ze stanowisk komputerowych efektów pracy zdających (model 
egzaminu dk), 

 przewodniczący ZN wraz z członkami ZN przekazuje PZE koperty bezpieczne z arkuszami z rezultatami 
wykonania zadania i kartami oceny oraz protokoły przebiegu części praktycznej i pozostałą wymaganą 
dokumentację. 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego: 

 odbiera od przewodniczących ZN materiały ze wszystkich sal, sprawdza ich kompletność i poprawność, 
porządkuje materiały do przekazania OKE, 

 sporządza w dwóch egzemplarzach Protokół zbiorczy z przebiegu części praktycznej egzaminu (Załącznik 
9a. Informacji): 

 odrębnie dla każdej kwalifikacji o modelu egzaminu D,  

 odrębnie dla każdej  kwalifikacji o modelu egzaminu DK - po zakończeniu wszystkich egzaminów  

z tej kwalifikacji, 

  czytelnie podpisuje protokoły. 

 

 

4.2 WZÓR WYKAZU ZDAJĄCYCH w sali - OKE - ZAŁĄCZNIK Nr 10 – model D 

 

  

Tu podana jest 

data i godz. egzaminu 



OKE  we Wrocławiu                 

 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE -  CZĘŚĆ  PRAKTYCZNA  - czerwiec-lipiec 2018  

 

 

 9 

  

 

WZÓR WYKAZU ZDAJĄCYCH w sali - OKE -  ZAŁĄCZNIK Nr 10 – model DK 

 

 

4.3 WZORY OPISÓW KOPERT Z MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI 

Wzór nr 1 – koperta bezpieczna na arkusze z kartami oceny – model D 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  (PR) 

czerwiec-lipiec  2018 
Część praktyczna 

Koperta zwrotna na Arkusze Egzaminacyjne i Karty Oceny  

Identyfikator ośrodka:   …………………………………….. 

Data:    ………............                                                      Zmiana……………. 

Kod 

kwalifikacji 

 

Nazwa kwalifikacji Oznaczenie arkusza Liczba Arkuszy  

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

 

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

Razem 

 

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

Wypełnia po egzaminie Przewodniczący Zespołu Nadzorującego Przebieg Części Praktycznej (PZN) 

 
  

Tu podana jest 

data i godz. egzaminu 
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Wzór nr 1a – koperta bezpieczna zwrotna na arkusze z rezultatami wykonania zadania 
i kartami oceny –model DK 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  (PR) 

Czerwiec-lipiec  2018 
Część praktyczna 

Arkusze egzaminacyjne i karty oceny zdających 

(oraz zasady oceniania – dla modelu „W” i „WK”) 
Identyfikator ośrodka:   …………………………………….. 

Data:    ………............                                                                         Zmiana …………….. 
Kod 

Kwalifik 

 

Nazwa kwalifikacji 
Oznaczenie 

arkusza 

Liczba Arkuszy 

wykorzystanych 

Liczba zasad 

wykorzystanych 

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

Razem ........... ………….. 

Wypełnia po egzaminie Przewodniczący Zespołu Nadzorującego Przebieg Części 

Praktycznej (PZN) 

Wzór nr 2 (koperta papierowa z uciętym rogiem) otrzymana od dystrybutora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  (PR) 

Czerwiec-lipiec 2018 
Część praktyczna 

Arkusze egzaminacyjne i kart oceny niewykorzystane 

Identyfikator ośrodka:   …………………………………….. 

Data:    ………............                                                                Zmiana…………… 

Kod 

kwalifikacji 

 

Nazwa kwalifikacji Oznaczenie arkusza 
Liczba arkuszy 

niewykorzystanych 

Liczba Kart Oceny 

niewykorzystanych 

............ ............................ ............. ...................... ………………. 

Razem 

 

........... ………………. 

Wypełnia po egzaminie Przewodniczący Zespołu Nadzorującego Przebieg Części Praktycznej (PZN) 

Uwaga:  
naklejka jest jednakowa dla 
egzaminów o modelu dk,wk i w. 
Przy zwrocie arkuszy z egzaminu  
o modelu dk – wykreślić 
kolumnę dotyczącą zasad 

oceniania 

Wzór nr 3 (koperta papierowa) 

 

naklejka z kodem ośrodka 

egzaminacyjnego 

 
WADLIWE        

Sala nr.......... 
 

Nazwa zawodu  

Oznaczenie kwalifikacji ⃞. ⃞⃞  

Liczba arkuszy  

Liczba kart oceny  

inne  

 

Wzór 4 - (otwarta koperta papierowa) 

naklejka z kodem ośrodka egzaminacyjnego 

 

PROTOKOŁY  
z załącznikami  

protokoły zbiorcze ........................................ 

protokoły przebiegu części praktycznej......... 

wykazy zdających ........................................... 

decyzja o przerwaniu/oświadczenie o 

rezygnacji (wraz z pakietem egzaminac.) ……… 

karta obserwatora ............................................ 

kopia specyfikacji przesyłki ............................ 

inne..................................................................... 
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4.4 PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKE   

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kompletuje materiały i dokumenty egzaminacyjne  

i grupuje wg poszczególnych kwalifikacji do przekazania OKE: 

 bezpieczne koperty zawierające arkusze z rezultatami wykonania zadania i kartami oceny - opisane 

wg wzoru nr 1 ze s.8 – model D lub wg wzoru nr 1a ze s.9 – model DK 

 koperty papierowe zawierające pakiety egzaminacyjne niewykorzystane, opisane wg wzoru nr 2 ze s.9, 

 koperty papierowe z materiałami wadliwymi – opisane według wzoru nr 3 ze s.9, 

 kopertę papierową z dokumentacją egzaminacyjną (Wzór 4) zawierającą: 

 Protokół zbiorczy z przebiegu części praktycznej egzaminu (Załącznik 9a. Informacji) sporządzony  

 dla każdej kwalifikacji odrębnie, dla kwalifikacji o modelu egzaminu dk - po zakończeniu 

wszystkich egzaminów z tej kwalifikacji, 

 wraz z załącznikami: 

 Wykazy zdających z sali egzaminacyjnej - wypełnione i podpisane przez ZN - oryginalne kartki 

z ewentualnymi adnotacjami i poprawkami, 

 Protokoły przebiegu części praktycznej z sal – oryginalne (Załącznik 9. Informacji), 

 ewentualne Decyzje o przerwaniu i unieważnieniu części praktycznej egzaminu zdającego 
(Załącznik 7. Informacji), lub Oświadczenia zdającego o rezygnacji  (Załącznik 8 Informacji), wraz 
z pakietem egzaminacyjnym zdającego – oryginalne,  

oraz: 

– kopie specyfikacji dostawy przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi (dołączone do przesyłki  
z daną kwalifikacją), 

– koperty obserwatorów,  
– niewykorzystane bezpieczne koperty. 

 

PZE zabezpiecza materiały przed nieuprawnionym ujawnieniem do wyznaczonego terminu przekazania do 

OKE. 

Materiały egzaminacyjne zostaną odebrane przez firmę kurierską POCZTEX. 

 

Przekazanie materiałów egzaminacyjnych  do OKE: 

– z kwalifikacji o modelu egzaminu D: w dniu 27 czerwca 2018 r.  w godz. 9.00 - 12.00 (wtorek)  

– z kwalifikacji o modelu egzaminu DK  po całkowitym zakończeniu egzaminu z tej kwalifikacji 

w tym ośrodku, zgodnie z otrzymanym na szkoleniu  harmonogramem (kartka zielona).  

Proszę do każdej wysyłki zapakować wszystkie materiały egzaminacyjne w jedno pudełko i na pudełku nakleić wypełnioną 1 etykietę 
Pocztexu. Na dany dzień odbioru przeznaczona jest 1 etykieta adresowa. 

 

Kurier Pocztexu stawi się w ośrodku po przesyłkę (zaklejoną taśmą samoprzylepną i zaadresowaną 

na etykiecie). Osoba przekazująca powinna otrzymać potwierdzenie przekazania przesyłki. (proszę zrobić 

kopię etykiety adresowej i kurier na niej podpisze odbiór). Potwierdzenie przekazania należy przechować 

w dokumentacji. 
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5. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ 

PRAKTYCZNA – MODEL W,  WK 
 

5.1 PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU 
 
UWAGA! WYKAZ ZADAŃ UCZESTNIKÓW EGZAMINU - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – MODEL W,WK  
STRONA 30 INSTRUKCJI 

 

Na około 30 minut przez rozpoczęciem egzaminu  

Przewodniczący ZN: 

a) Odbiera w obecności przedstawicieli zdających od PZE: 

  pakiety egzaminacyjne w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w sali, 

  wykaz zdających w sali egzaminacyjnej, 

  druki: protokołu przebiegu części praktycznej, decyzji o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu, 

oświadczenia zdającego o rezygnacji ze zdawania egzaminu oraz koperty, 

  naklejki PESEL na arkusze i karty oceny, 

b) Przenosi materiały egzaminacyjne do sali egzaminacyjnej. 

Przewodniczący ZN odpowiada za przeprowadzenie przed egzaminem instruktażu dla zdających (może do 

przeprowadzenia instruktażu wyznaczyć asystenta technicznego), zgodnie z ustaloną tematyką obejmującą: 

-  omówienie warunków występujących w pomieszczeniu egzaminacyjnym/ miejscu egzaminowania, które 
mogą wpłynąć na wykonanie zadania egzaminacyjnego, 

-  zwrócenie uwagi na te elementy stanowiska egzaminacyjnego, które mają wpływ na bezpieczeństwo 
i higienę pracy (pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia 
zabezpieczające, ostrzegawcze, sygnalizacyjne, narzędzia, surowce, półprodukty), 

-  określenie zagrożeń występujących przy wykonywaniu poszczególnych czynności na stanowisku 
i sposobów ochrony przed zagrożeniami, 

-  omówienie wyposażenia i przygotowanie stanowiska egzaminacyjnego do wykonania określonych zadań 
z uwzględnieniem specyfiki kwalifikacji, 

-  omówienie i ewentualne dokonanie próbnego uruchomienia i obsługi maszyn, sprzętu,  

Przewodniczący ZN odbiera od zdających pisemne potwierdzenie obecności na egzaminie i odbycia instruktażu 
na stanowisku egzaminacyjnym na Wykazie zdających część praktyczną (Załącznik 10 – przekazany do wydruku 
przez OKE w Serwisie informacyjnym dyrektora szkoły). 

Rozdanie pakietów z materiałami egzaminacyjnymi punktualnie o wyznaczonej godzinie 
dla danej zmiany 

Przewodniczący ZN: 

– o godzinie wyznaczonej jako rozpoczęcie egzaminu, wraz z członkami ZN przekazuje zdającym pakiety 
egzaminacyjne: arkusze egzaminacyjne i karty oceny do oznakowania i inne materiały niezbędne 
do wykonania zadania, 

– przekazuje egzaminatorowi kopertę bezpieczną z zasadami oceniania, 

– poleca zdającym sprawdzenie kompletności otrzymanego zestawu egzaminacyjnego i zgłoszenie 
ewentualnych braków, 

– przypomina o dokładnym zapoznaniu się z Instrukcją dla zdającego na pierwszej stronie arkusza, omawia 
kartę oceny i sposób jej oznakowania i wypełniania – naklejenie  naklejki z kodem kreskowym PESEL – 
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wpisanie numeru PESEL, (w przypadku braku numeru PESEL, serię i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość), oznaczenie kwalifikacji, numeru zadania, numeru stanowiska.  

Uwaga, W przypadku, gdy naklejki z kodem zawierają błędny numer PESEL zdający odręcznie wpisuje 
prawidłowy numer w miejscu przeznaczonym na naklejkę, a członek ZN dopisuje identyfikator szkoły, 
a na wykazie zdających przekreśla błędny numer i wpisuje w uwagach prawidłowy numer PESEL zdającego. 

– zwraca uwagę, że nie wolno podpisywać karty oceny, ani innych materiałów egzaminacyjnych, 

– przekazuje zdającym nowy pakiet (arkusz lub kartę oceny), w przypadku, gdy zgłoszą braki w otrzymanym, 
postępując zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 5.3.  „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018”, 

– przekazuje egzaminatorom karty oceny oznakowane wcześniej przez zdających, sprawdza czy oznakowanie 
jest kompletne, 

– po zakończeniu czynności organizacyjnych ogłasza czas 10 minut, którego nie wlicza się do czasu trwania 
egzaminu, w czasie których zdający zapoznają się z treścią zadania i wyposażeniem stanowiska, 

– ogłasza i zapisuje w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

W czasie części praktycznej egzaminu  

Przewodniczący ZN kieruje i nadzoruje pracę asystenta technicznego, który przebywa w sali tylko  
w przypadku, gdy wystąpi awaria komputera lub drukarki lub gdy wymaga tego wykonanie zadań wynikających 
z wytycznych CKE dla danego egzaminu (jeżeli zostały ustalone). PZN zapewnia, by asystent w czasie 
wykonywania swych zadań nie kontaktował się indywidualnie ze zdającymi.  

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu przewodniczący ZN: 

– w obecności zdających sprawdza oznaczenie i kompletność pozostawionych na stanowisku przez zdających 
arkuszy egzaminacyjnych oraz rezultatów wykonania zadania, potwierdza na wykazie zdających ich odbiór, a 
następnie zezwala zdającym na opuszczenie sali egzaminacyjnej / miejsca przeprowadzania egzaminu,  

– jeżeli rezultaty wykonania zadania egzaminacyjnego są w formie wydruków komputerowych w obecności 
zdającego  sprawdza, czy każdy wydruk jest opisany numerem PESEL zdającego i potwierdza  odbiór 
wydruków (rezultatów), 

– jest obecny podczas oceny rezultatów dokonywanej przez egzaminatora i wypełniania kart oceny, 

– odbiera od egzaminatora wypełnione zasady oceniania i karty oceny oraz w obecności egzaminatora, pakuje 
w sali egzaminacyjnej wypełnione karty oceny zdających wraz z arkuszami egzaminacyjnymi (z rezultatami w 
formie dokumentacji) i zasadami oceny do zwrotnych kopert bezpiecznych, zakleja je a następnie przekazuje 
te koperty niezwłocznie przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, 

– osobno do kopert papierowych pakuje w sali egzaminacyjnej: niewykorzystane arkusze egzaminacyjne  
z kartami oceny, 

– sporządza protokół przebiegu części praktycznej egzaminu zawodowego, 

– nadzoruje pracę asystenta technicznego – usunięcie ze stanowisk i zabezpieczenie rezultatów wykonania 
zadania przez zdających, 

– przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego:  

– koperty bezpieczne opisane, zawierające arkusze egzaminacyjne zdających, wypełnione zasady 
oceniania, wypełnione i zakodowane karty oceny zdających,  

– koperty papierowe z  niewykorzystanymi arkuszami egzaminacyjnymi, kartami oceny, zasadami 
oceniania,  

– koperty papierowe z wadliwymi arkuszami egzaminacyjnymi, kartami oceny, zasadami oceniania,  

– protokół przebiegu części praktycznej wraz z załącznikami. 

 

5.2 PAKOWANIE MATERIAŁOW Z EGZAMINU MODEL W,WK 
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Każdego dnia po zakończeniu egzaminu na danej zmianie PZE,  

odbiera od przewodniczącego ZN, w obecności egzaminatora – członka zespołu: 

- kopertę bezpieczną z arkuszami egzaminacyjnymi zdających (rezultatami w postaci dokumentacji), 
wypełnione zasady oceniania, wypełnione i zakodowane karty oceny zdających, 

- koperty papierowe z niewykorzystanymi arkuszami egzaminacyjnymi, kartami oceny, zasadami 
oceniania,  

- koperty papierowe z wadliwymi arkuszami egzaminacyjnymi, kartami oceny, zasadami oceniania,  

- protokół przebiegu części praktycznej egzaminu zawodowego i załączniki do protokołu, 

- wykazy zdających – stanowiące protokoły odbioru arkuszy i rezultatów od zdających, oraz sprawdza, 
czy zostały poprawnie i kompletnie wypełnione przez ZN oraz podpisane w wymaganych miejscach, 

– kompletuje dokumentację przebiegu części praktycznej egzaminu, 

– przechowuje i zabezpiecza dokumentację przebiegu części praktycznej egzaminu, 

– zabezpiecza i pozostawia w ośrodku lub likwiduje rezultaty pracy zdających zgodnie z instrukcją CKE. 

Po zakończeniu wszystkich egzaminów w tej kwalifikacji, na podstawie otrzymanych 

od zespołów nadzorujących materiałów: 

– sporządza dwa egzemplarze Protokołu zbiorczego z przebiegu części praktycznej egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla każdej kwalifikacji odrębnie (Załącznik 9a. Informacji), które 
podpisuje i opieczętowuje,  

–  sprawdza kompletność wypełnienia Wykazów zdających (Załącznik 10 z OKE), 

– kompletuje i pakuje do otwartej papierowej koperty opisanej według wzoru nr 4 na s. 18 protokoły wraz  
z załącznikami oraz pozostałe wymagane dokumenty dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, tj.: 

– jeden egzemplarz Protokołu zbiorczego z przebiegu części praktycznej egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie (dla każdej kwalifikacji),  

– oryginalne Protokoły przebiegu części praktycznej egzaminu w zawodzie,  

– oryginały Wykazów zdających część praktyczną,  

– oryginały ewentualnych Decyzji o przerwaniu części praktycznej egzaminu i unieważnieniu pracy wraz  
z arkuszami z rezultatami wykonania zadania i kartami oceny zdających (Załącznik 7. Informacji), 

– ewentualne Oświadczenia zdających o rezygnacji z egzaminu wraz z arkuszem z rezultatami wykonania 
zadania i kartą oceny (Załącznik 8. Informacji), 

– kopię specyfikacji dostawy przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi. 

Zabezpiecza skompletowane materiały do czasu przekazania przesyłki do OKE. 

Przed wyznaczonym terminem przekazania przesyłek do OKE: 

– Pakuje do kartonowego pudełka komplet materiałów ze wszystkich kwalifikacji, z których egzamin się 
zakończył: 

– zwrotne koperty bezpieczne ze spakowanymi arkuszami z rezultatami  wykonania zadania, kartami oceny i 
zasadami oceniania, 

– kopertę papierową otwartą z dokumentacją egzaminacyjną,  

– koperty papierowe z pakietami egzaminacyjnymi niewykorzystanymi, 

– koperty papierowe z pakietami wadliwymi, 

– koperty obserwatorów,  

– niewykorzystane bezpieczne koperty. 

– Zakleja pudełko taśmą samoprzylepną, przechowuje i zabezpiecza przesyłkę do czasu wysłania do 
OKE. 
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– Przekazuje przesyłkę do OKE kurierowi i odbiera od niego potwierdzenie nadania przesyłki (proszę 
zrobić kopię etykiety adresowej i kurier na niej podpisze odbiór). 

Uwaga: 

Przewodniczący ZE odpowiada za prawidłowe przekazanie kompletnych materiałów do OKE. Przesyłka ze szkoły będzie 

w OKE otwierana komisyjnie. W przypadku stwierdzenia braków lub niezgodności zostanie spisany protokół niezgodności. 

Przewodniczący ZE zostanie powiadomiony o konieczności ich niezwłocznego wyjaśnienia. 

5.3 ZADANIA EGZAMINATORA 

Część praktyczną egzaminu obserwują i oceniają wyznaczeni przez przewodniczącego zespołu 

egzaminacyjnego, obecni w sali egzaminacyjnej / miejscu przeprowadzania egzaminu egzaminatorzy wpisani do 

ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie.  

Egzaminatorzy wchodzą w skład ZN. 

Przed egzaminem egzaminator: 

– odbiera od PZE pisemną informację o harmonogramie przeprowadzania części praktycznej egzaminu 
w ośrodku egzaminacyjnym, do obserwacji i oceny którego zostali wyznaczeni, 

– uczestniczy w spotkaniu szkoleniowym przeprowadzanym przez przewodniczącego ZE w zakresie 
postępowania z materiałami egzaminacyjnymi oraz ochrony danych osobowych i składa odpowiednie 
oświadczenie – (Załącznik 5b. Informacji),  

– zapoznaje się z miejscem egzaminu, salą egzaminacyjną i  wyposażeniem indywidualnych stanowisk 
egzaminacyjnych, z organizacją egzaminu w ośrodku egzaminacyjnym oraz z organizacją pracy zespołu 
nadzorującego egzaminu, do którego obserwacji i oceny został wyznaczony, 

W dniu egzaminu egzaminator: 

– zgłasza się do PZE najpóźniej na 1 godzinę przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia egzaminu  z przyborami 
do pisania, dowodem tożsamości, wydrukowanym z serwisu egzaminatora oświadczeniem do umowy oraz 
numerem egzaminatora,  

– odbiera od PZE umowę, którą podpisuje (jeden egzemplarz umowy przekazuje PZE wraz  
z oświadczeniem do umowy; drugi – pozostawia dla siebie), 

– ustala zasady postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji szczególnych, w tym zasady kontaktu z PZE 
w trakcie egzaminu, 

– odbiera od przewodniczącego ZN identyfikator,  

– zapoznaje się z wyposażeniem sali i stanowisk egzaminacyjnych, 

– zajmuje wyznaczone w sali egzaminacyjnej przygotowane dla egzaminatora miejsce, 

– sprawdza, czy usytuowanie miejsca umożliwia obserwację i ocenę przebiegu wykonania zadania przez 
wszystkich zdających, jeżeli wystąpi potrzeba w trakcie oceny zmienia je, 

 

W trakcie egzaminu – o wyznaczonej godzinie:  

– odbiera od przewodniczącego ZN opracowane przez CKE zasady oceniania, sprawdza, czy ich 
zabezpieczenia nie zostały naruszone w sposób umożliwiający nieuprawnione ujawnienie, sprawdza 
oznaczenie koperty datą i godziną egzaminu,  

– sprawdza, czy zasady są kompletne i czytelne oraz czy nie zawierają braków i uszkodzeń, wpisuje kod 
ośrodka lub nakleja na 1 s. kryteriów naklejkę z kodem numerycznym ośrodka (zob. wzór s.16) i wypełnia 
pozostałe pola zasad oceniania, 
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– zapoznaje się z treścią zasad – w tym szczególnie zwraca uwagę na nazwy ocenianych rezultatów, 
występowanie oceny rezultatu pośredniego oraz na zakres obserwacji przebiegu egzaminu i zgodność zasad 
oceniania z wyposażeniem stanowisk, 

– ustala z przewodniczącym ZN zasady organizacji oceny rezultatów pośrednich i przebiegu wykonania zadania 
– w przypadku, gdy w zasadach oceniania została przewidziana taka ocena, 

– w przypadku stwierdzenia braków w zasadach oceniania lub niezgodności z wyposażeniem stanowisk – 
kontaktuje się z PZE, z którym ustalają sposób kontaktu z OKE i przekazania informacji, 

– po zakończeniu czynności organizacyjnych zdających odbiera od przewodniczącego ZN oznakowane karty 
oceny wszystkich zdających w sali, sprawdza, czy karty oceny posiadają kompletne oznaczenia,  
w tym szczególnie numer PESEL, kod ośrodka i numer stanowiska, 

– wpisuje na pierwszej stronie zasad oceniania dane zdających: numery PESEL i numery stanowisk zdających, 

– po ogłoszeniu i zapisaniu na tablicy/planszy przez przewodniczącego ZN czasu rozpoczęcia i zakończenia 
pracy – obserwuje i ocenia przebieg wykonania zadania przez zdających oraz jakość rezultatów pośrednich 
stosując opracowane przez CKE zasady oceniania i wypełnia pola zasad, zajmując miejsce stosownie do 
potrzeb oceny, 

– współpracuje z przewodniczącym ZN w zakresie organizacji oceny rezultatów pośrednich lub przebiegu 
wykonania zadania przez zdających, 

– po zakończeniu egzaminu, stosując zasady oceniania ocenia jakość pozostawionych na stanowiskach przez 
zdających rezultatów końcowych, wypełnia tabele zawarte w zasadach, sprawdza kompletność wypełnienia 
zasad oceniania, podpisuje je czytelnie, a następnie, na ich podstawie w obecności PZN wypełnia karty oceny 
wszystkich zdających, koduje numer zadania, wpisuje na każdej karcie i koduje numer egzaminatora oraz 
podpisuje czytelnie, 

– sprawdza poprawność techniczną przeniesienia wyników z zasad na karty oceny zdających, w przypadku 
ewentualnej pomyłki nanosi poprawki i parafuje je,  

– kompletuje zasady oceniania i karty oceny, a następnie przekazuje je przewodniczącemu ZN. 

W czasie egzaminu egzaminator postępuje zgodnie z zasadami ochrony materiałów prawnie chronionych, nie 
udostępnia zasad oceniania innym osobom, również ich nie komentuje. 

Po zakończeniu egzaminu egzaminator: 

– jest obecny przy pakowaniu arkuszy egzaminacyjnych, kart ocen i zasad oceniania do koperty bezpiecznej i 
zaklejaniu jej, 

– podpisuje Protokół przebiegu części praktycznej egzaminu, w tym dopilnowuje, by zostały zapisane  
w Protokole wszystkie uwagi dotyczące przebiegu egzaminu, jeżeli wystąpiły sytuacje szczególne  
i nieprzewidziane, 

– wraz z przewodniczącym ZN uczestniczy w przekazaniu materiałów z egzaminu PZE. 

W czasie egzaminu egzaminator pracuje samodzielnie, nie rozmawia z PZN i ze zdającymi, w tym szczególnie 
na temat zadania i zasad oceniania, nie ujawnia pozostałym osobom zasad oceniania  
i wyników oceny oraz: 

– nie może niszczyć lub wyrzucać niewykorzystanych materiałów (materiały te niezwłocznie przekazuje PZN), 
– nie może zaglądać do arkuszy egzaminacyjnych zdających oraz arkuszy niewykorzystanych (nieobecnych),  
– nie udziela zdającym żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych, ani też nie dyskutuje 

i nie komentuje ich treści i zapisów oraz wykonywania zadania przez zdającego, 
– nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie egzaminu, 
– zgłasza przewodniczącemu ZN przypadki naruszania przez zdających przepisów bhp podczas wykonywania 

zadań, jeżeli zagraża to życiu lub zdrowiu zdającym lub może spowodować uszkodzenie sprzętu na 
stanowisku. 
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5.4 ZADANIA ASYSTENTA TECHNICZNEGO 

Asystentem technicznym jest osoba (lub osoby) wyznaczone przez PZE do przygotowania i obsługi stanowisk 
egzaminacyjnych na część praktyczną egzaminu w zakresie kwalifikacji, dla których w specyfikacji wyposażenia 
ośrodka egzaminacyjnego zostało ustalone wykorzystanie na egzaminie stanowisk komputerowych, maszyn  
i urządzeń lub specjalistycznego sprzętu. 
Asystent techniczny nie wchodzi w skład ZN. 
Asystent techniczny przed egzaminem: 

– bierze udział w szkoleniu z zakresu przeprowadzania części praktycznej egzaminu prowadzonym przez 
OKE (jeżeli zostanie zorganizowane) i PZE oraz w szkoleniu w zakresie postępowania z materiałami 
egzaminacyjnymi oraz ochrony danych osobowych i podpisuje odpowiednie oświadczenie (Załącznik 18. 
Informacji), 

– przygotowuje wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych / miejsca egzaminowania zgodnie ze specyfikacją 
wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego ustaloną przez CKE dla części praktycznej egzaminu 
przeprowadzanej z zakresu danej kwalifikacji, 

– odbiera od PZE materiały niezbędne do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych do wykonania zadania, 
w tym Wskazania /Wytyczne CKE i odpowiada za ochronę informacji w nich zawartych, 

– przygotowuje stanowiska komputerowe, maszyny, urządzenia i specjalistyczny sprzęt oraz surowce 
i materiały, zgodnie z Wskazania/Wytycznymi CKE dla przygotowania stanowisk do wykonania zadania 
egzaminacyjnego, 

– zapewnia w sali egzaminacyjnej/miejscu egzaminowania wymagane do wykonania zadania 
egzaminacyjnego warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

– może przeprowadzić instruktaż stanowiskowy zdających – na polecenie PZN. 
Asystent techniczny w czasie egzaminu 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 dane kwalifikacji/zadania.  
Przed rozpoczęciem pracy w serwisie egzaminatora wypełnia oświadczenie – dane zleceniobiorcy, drukuje je 
i przekazuje PZE do 1 egz. Umowy, którą podpisuje. 
W czasie wykonywania swych obowiązków asystent techniczny w żaden sposób nie kontaktuje się indywidualnie 
ze zdającymi i nie współpracuje z nimi, jeżeli nie wynika to ze Wskazań/Wytycznych CKE dla danego 
egzaminu/zadania. Po zakończeniu egzaminu, po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN asystent techniczny 

Naklejka  

z kodem ośrodka 

egzaminacyjnego 

000008-01 

 

ZASADY 
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w obecności ZN usuwa ze stanowisk egzaminacyjnych pozostawione przez zdających rezultaty wykonania 
zadania. 

 

 

5.5 WZÓR WYKAZU ZDAJĄCYCH z sali - model w, wk – OKE 

– wydruk z serwisu dyrektora 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tu podana jest 

data i godz. egzaminu 
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5.6 WZORY OPISÓW KOPERT Z MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI 

Wzór nr 1 – koperta bezpieczna  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  (PR) 

Czerwiec-lipiec 2018 
Część praktyczna 

Arkusze egzaminacyjne i karty oceny zdających 

(oraz zasady oceniania – dla modelu „W” i „WK”) 
Identyfikator ośrodka:   …………………………………….. 

Data:    ………............ 
Kod 

Kwalifik 

 

Nazwa kwalifikacji 
Oznaczenie 

arkusza 

Liczba Arkuszy 

wykorzystanych 

Liczba zasad 

wykorzystanych 

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

Razem ........... ………….. 

Wypełnia po egzaminie Przewodniczący Zespołu Nadzorującego Część Praktyczną (ZN) 

 

Wzór nr 2 (koperta papierowa do zwrotu niewykorzystanych  arkuszy egzaminacyjnych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  (PR) 

Czerwiec-lipiec 2018 
Część praktyczna 

Arkusze egzaminacyjne i kart oceny niewykorzystane 

 

Identyfikator ośrodka:   …………………………………….. 

Data:    ………............                                                                Zmiana…………… 

Kod 

kwalifikacji 

 

Nazwa kwalifikacji Oznaczenie arkusza 
Liczba arkuszy 

niewykorzystanych 

Liczba Kart Oceny 

niewykorzystanych 

............ ............................ ............. ...................... ………………. 

Razem 

 

........... ………………. 

Wypełnia po egzaminie Przewodniczący Zespołu Nadzorującego Przebieg Części Praktycznej (PZN) 

Wzór nr 3 (koperta papierowa) 

 

naklejka z kodem ośrodka 

egzaminacyjnego 

 
WADLIWE        

Sala nr.......... 
 

Nazwa zawodu  

Oznaczenie 

kwalifikacji 

⃞.⃞⃞  

Liczba arkuszy  

Liczba kart oceny  

Liczba zasad 
oceniania 

 

inne  

 

 

Wzór 4 - (otwarta koperta papierowa) 

 

naklejka z kodem ośrodka 
egzaminacyjnego 

 

DOKUMENTACJA 
 
protokoły zbiorcze.............................. 

protokoły przebiegu części 

praktycznej…………………….............. 

wykazy zdających .............................. 

decyzja o przerwaniu/oświadczenie 

o rezygnacji (wraz z arkuszem  

i  materiał.) .........................................   

karta obserwatora .............................   

kopia specyfikacji przesyłki .............. 

inne.....................................................   
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5.7 ODBIÓR MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH Z SALI PRZEZ 

PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO 

W każdym dniu egzaminu po każdej zmianie przewodniczący zespołu egzaminacyjnego:  

1. Odbiera od każdego przewodniczącego ZN z danej zmiany kopertę bezpieczną z arkuszami 

egzaminacyjnymi zdających, kartami oceny i zasadami oceniania. 

2. kopertę papierową z niewykorzystanymi i wadliwymi pakietami egzaminacyjnymi ( oraz inne materiały 

niewykorzystane). 

3. Segreguje materiały wg kwalifikacji, pieczętuje dokumenty, sprawdza kompletność podpisów i sporządza 

kopie: 

 Protokołów przebiegu części praktycznej z każdej sali/zmiany, 

 wykazów zdających. 

4. Pakuje do przygotowanej koperty papierowej (na wszystkie dni i zmiany) układając wg dni/ zmian 

egzaminu: 

 oryginały Protokołu przebiegu części praktycznej,  

 oryginalne Wykazy zdających część praktyczną (z podpisami zdających i wypełnione, podpisane przez ZN), 

 zestawy egzaminacyjne zdających, którzy przerwali egzamin (wraz ze stosownym Oświadczeniem 

zdającego) lub którym unieważniono egzamin (wraz z Decyzją o unieważnieniu), 

 kopertę obserwatora, 

– kopię specyfikacji dostarczonej do szkoły przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi (dołączone 
do przesyłki z daną kwalifikacją), 

5. PZE wszystkie koperty zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem do wyznaczonego terminu 

przekazania do OKE. 

 

5.8 PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH DO OKE   

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu z danej kwalifikacji PZE wkłada do kartonowego pudełka (można 

wykorzystać pudełka, w których dostarczono materiały egzaminacyjne do szkoły) materiały zapakowane zgodnie 

z instrukcją OKE, zakleja taśmą samoprzylepną, zabezpiecza w sejfie materiały do czasu ich odbioru przez 

kuriera.  

Ze wszystkich ośrodków egzaminacyjnych materiały egzaminacyjne z danej kwalifikacji zostaną odebrane 
przez firmę kurierską POCZTEX. 
Ośrodki egzaminacyjne przekazują materiały egzaminacyjne z danej kwalifikacji po całkowitym 
zakończeniu egzaminu z tej kwalifikacji w tym ośrodku, zgodnie z otrzymanym na konferencji  
harmonogramem (kartka zielona). 
Proszę do każdej wysyłki zapakować wszystkie materiały egzaminacyjne z części praktycznej w jedno pudełko i na pudełku nakleić 
etykietę Pocztexu.  1 naklejka adresowa przewidziana jest na dany dzień przekazania materiałów do OKE. 

Uwaga: PZE musi zabezpieczyć materiały egzaminacyjne do wyznaczonego terminu odbioru.  

 

Komplet materiałów i dokumentów z części praktycznej egzaminu – model w,wk przekazywanych do OKE 

stanowią: 

 bezpieczne koperty z każdej zmiany: zawierające arkusze egzaminacyjne zdających, wypełnione 

zasady oceniania, wypełnione i zakodowane karty oceny zdających - spakowane wg instrukcji ze s.12, 

18, 

 koperty papierowe z każdej zmiany: zawierające niewykorzystane  i wadliwe arkusze egzaminacyjne- 

spakowane wg instrukcji ze s.13, 18, 

 koperty papierowe z arkuszami i materiałami egzaminacyjnymi niekompletnymi, błędnie wydrukowanymi –

spakowane według wzoru nr 3 ze s.18, 
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 kopertę papierową z dokumentacją ze wszystkich dni/zmian w danej kwalifikacji, zawierającą:  

Protokoły zbiorcze z przebiegu części praktycznej egzaminu z każdej kwalifikacji  (Załącznik 9a. Informacji) 

oraz załączniki: 

 Wykazy zdających - (wypełnione przez ZN), z ewentualnymi poprawkami, 

 Protokoły przebiegu części praktycznej z sali – oryginalne (Załącznik 9. Informacji), 

 ewentualne Decyzje o unieważnieniu egzaminu zdającego (Załącznik 7 Informacji)  lub Oświadczenia 

zdającego o rezygnacji (Załącznik 8. Informacji),  wraz z arkuszem egzaminacyjnym i kartą oceny 

zdającego – oryginalne,  

 kopie specyfikacji dostawy przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi (do każdej przesyłki), 

 oraz ewentualnie kopertę obserwatora, niewykorzystane bezpieczne koperty. 
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6. KODOWANIE

 
 

 

Naklejka  

z nr PESEL 

Naklejka z nr PESEL 
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7. PRZYKŁADOWY ZESTAW KODÓW KRESKOWYCH DLA 

ZDAJĄCEGO 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA, 

  

naklejka zamieszczona  w lewej górnej części zestawu  

i prawej dolnej służy wyłącznie do identyfikacji danych 

zdającego (nie należy jej przyklejać na KARCIE OCENY, 

ani na arkuszu egzaminacyjnym 

 

 
 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko 

zdającego, 
Kod kwalifikacji  

PESEL  

Kod kreskowy z numerem 

PESEL zdającego  

Kod szkoły/ośrodka  

Oznaczenie kwalifikacji 
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8. 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 podany przez szkołę. Przesyłka zostanie 

wysłana w dniu 31 sierpnia 2018 r. 

3. 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.  

4. Po otrzymaniu przesyłki zdający przesyła na piśmie do OKE informację o zauważonych błędach lub brakach w wydruku wraz 
z wydrukowanym błędnie świadectwem. 

5. 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, który 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) 
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6.    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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9. WYKAZ ZADAŃ UCZESTNIKÓW EGZAMINU - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – MODEL D 

PZE – przewodniczący ZE,   PZN – przewodniczący ZN,   ZE – zespół egzaminacyjny,   ZN – zespół nadzorujący, 

Kiedy Kto Zadanie/czynność – model D OK 
Nr str.  

w 

INFORMACJI 

PRZED  EGZAMINEM 

n
a 

1 

m
ie

si
ąc

  

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

62-63 
Może powołać swojego zastępcę lub zastępców   

n
aj

p
ó

źn
ie

j1
 t

yd
zi

eń
 

p
rz

ed
 e

g
za

m
in

em
 

PZE 

Przeprowadza szkolenie członków ZE w zakresie: 

 ochrony danych osobowych 

 

- 
  

 procedury postępowania z materiałami objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem i odbiera 
pisemne oświadczenia w tej sprawie (oświadczenia przechowywane są w dokumentacji egzaminu)   

 procedur przebiegu części praktycznej egzaminu   

1 
d

zi
eń

 p
rz

ed
 e

g
za

m
in

em
 

PZE 

Sprawdza przygotowanie: 

 stanowisk egzaminacyjnych zdających/ zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi   

73 

 naklejek, kartek z nazwiskiem, imieniem, numerem PESEL, nazwą i oznaczeniem kwalifikacji   
 zegara oraz tablicy lub planszy do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu   
 list zdających do zamieszczenia przed wejściem do sali egzaminacyjnej   
 identyfikatorów   

W  DNIU  EGZAMINU 

630
- 

800
   

PZE 

Odbiera przesyłkę z materiałami egzaminacyjnymi i sprawdza:  

 czy nie została ona naruszona (jeżeli przesyłka jest naruszona niezwłocznie powiadamia dyrektora OKE)   
73 

 czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu   
Przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne   

1 
g

o
d

z.
  p

rz
ed

 e
g

za
m

in
em

 

PZE 

Sprawdza, czy ZN egzamin w poszczególnych salach są kompletne    

73 

Sprawdza uprawnienia i tożsamość obserwatorów (najpóźniej 30 min przed egzaminem)   
Przypomina o zakazie wnoszenia do sali urządzeń telekomunikacyjnych,    
Przypomina członkom ZN ich zadania i zasady postępowania w sytuacjach szczególnych oraz o materiałach i 

przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie (komunikat dyr. CKE)  

 
  

30
 m

in
. p

rz
ed

 e
g

za
m

in
em

 

PZN 

Odbiera w obecności przedstawicieli zdających od PZE: 

 pakiety egzaminacyjne w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w Sali (sprawdza zgodność oznaczenia 
kopert i arkuszy: kwalifikacja, numer zadania, data i zmiana egzaminu) 

  

73/74 

 wykaz zdających w sali egzaminacyjnej (sprawdza datę i godzinę rozpoczęcia egzaminu)   
 druki: protokołu przebiegu części praktycznej, decyzji o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu, 

oświadczenia zdającego o rezygnacji ze zdawania egzaminu oraz koperty i kartki z numerami stanowisk   
 naklejki na arkusze i karty oceny   

Przenosi materiały egzaminacyjne do sali   

b
ez

p
o

ś

re
d

n
io

 

p
rz

ed
 

eg
za

m
i

n
em

 

Zdający 
O wyznaczonej przez PZE godzinie wchodzą do sali egzaminacyjnej według kolejności na wykazie okazując 

dokument tożsamości, a następnie losują numery stanowisk egzaminacyjnych   74 
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Kiedy Kto Zadanie/czynność – model D OK 
Nr str.  

w 

INFORMACJI 

PZN 

Przypomina zdającym o zakazie wnoszenia do sali urządzeń telekomunikacyjnych oraz o dozwolonych 

materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać na egzaminie (komunikat dyr. CKE)   

74 
Zapoznaje zdających z przebiegiem egzaminu w części praktycznej, informuje o pozostawieniu arkuszy 

egzaminacyjnych oraz rezultatów w formie dokumentacji po egzaminie na stanowisku egzaminacyjnym  

i że  opuszczają salę egzaminacyjną po uzyskaniu zgody PZN 
  

Zbiera podpisy zdających na wykazie zdających   
ZN Rozdają o wyznaczonej godzinie pakiety egzaminacyjne odpowiednie do zadeklarowanych kwalifikacji   74 

p
o

 r
o

zd
an

iu
 a

rk
u

sz
y 

PZN 

Przypomina zdającym o: 

 konieczności sprawdzenia kompletności wydrukowanego arkusza i karty oceny    

74 

 zapoznaniu się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza przed przystąpieniem do 
rozwiązywania zadań   

 wpisaniu na arkuszu numeru PESEL, na karcie oceny: numeru PESEL, numeru stanowiska, oznaczenia 
kwalifikacji oraz numeru zadania   

 umieszczeniu na arkuszu i karcie oceny naklejek i nie podpisywaniu imieniem i nazwiskiem karty oceny 
ani innych materiałów   

Zdający 

Sprawdzają, czy wydrukowane arkusze egzaminacyjne i karty oceny są kompletne i czytelne (w razie potrzeby 

zgłaszają braki PZN i otrzymują kompletne arkusze i/lub karty oceny a ich wymianę potwierdza swoim 

podpisem w Wykazie zdających z sali egzaminacyjnej) 
  

74 
Zapoznają się szczegółowo z „Instrukcją dla zdającego”   
Wypełniają pola w górnej części karty oceny/ arkusza egzaminacyjnego, przyklejają naklejki   

ZN Sprawdzają poprawność wykonanych przez zdających oznaczeń na arkuszu i karcie oceny   74 

PZN 

Ogłasza zdającym czas 10 minut na zapoznanie się z treścią zadania i wyposażeniem stanowiska.  

Zapisuje w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających/ zdających ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (po upływie czasu 10 minut) 
  74 

p
o

d
cz

as
 e

g
za

m
in

u
 

Zdający 
Zapoznają się z treścią zadania egzaminacyjnego i dokumentacją przez 10 minut, których nie wlicza się do 
czasu trwania egzaminu (w tym czasie zdający nie przystępują do wykonywania zadania)   74 

PZN Pakuje do koperty niewykorzystane lub wadliwie wydrukowane arkusze wraz z kartami oceny   75 

ZN Nadzoruje przebieg egzaminu (nie udziela wyjaśnień dotyczących zadania ani go nie komentuje)    75 

PZN 

Zwraca uwagę na przypadki naruszania przez zdających zasad bezpiecznej pracy i zakłócania prawidłowego 

przebiegu egzaminu, przerywa egzamin w przypadku niesamodzielnej pracy zdającego lub wniesienia lub 

korzystania przez zdającego z urządzenia telekomunikacyjnego lub wniesienia niedozwolonych materiałów i 

przyborów pomocniczych    

  75 

Zdający 

Zgłasza przez podniesienie ręki rezygnację ze zdawania egzaminu lub zakończenie pracy przed 

wyznaczonym czasem   
75 Wypełnia oświadczenie w przypadku rezygnacji z egzaminu   

Oddaje PZN arkusz egzaminacyjny wraz z rezultatami w formie dokumentacji i kartę oceny w przypadku 

rezygnacji z egzaminu lub jego wcześniejszego zakończenia   

30
 m

in
 p

rz
ed

 

za
ko

ń
cz

en
ie

m
 

eg
za

m
in

u
 

PZN Informuje zdających, ile czasu pozostało do zakończenia egzaminu   75 

za
k

o
ń

c

ze
n

i

e eg
z

am
i

n
u

 

PZN 
Ogłasza zdającym zakończenie egzaminu i poleca odłożenie arkuszy egzaminacyjnych wraz z rezultatami 

w formie dokumentacji i kartę oceny na brzeg stolika, stroną zadrukowaną do blatu   75 
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Kiedy Kto Zadanie/czynność – model D OK 
Nr str.  

w 

INFORMACJI 

Zdający Pozostają na swoich miejscach, dopóki przewodniczący ZN nie zezwoli im na opuszczenie sali   75 

ZN 

Odbiera od zdających arkusze egzaminacyjne wraz z rezultatami w formie dokumentacji oraz karty oceny 

i sprawdza w ich obecności poprawność zapisu na arkuszach numeru PESEL, na kartach oceny: numeru 

PESEL, numeru stanowiska, oznaczenia kwalifikacji oraz numeru zadania, naklejenie naklejek, wpisuje na 

wykazie zdających godzinę oddania arkusza z rezultatami dla każdego zdającego  

  

76 
Zakleja kopertę z arkuszami egzaminacyjnymi wraz z rezultatami w formie dokumentacji oraz kartami oceny 

w obecności przedstawiciela zdających (pakujemy każdą kwalifikację oddzielnie)   
Pakuje pozostałe materiały (niewykorzystane, błędnie wydrukowane arkusze i karty oceny)   

PZN 
Sporządza protokół przebiegu części praktycznej i weryfikuje wykaz zdających   
Podpisuje protokół (podpisy w protokole składają wszystkie osoby wchodzące w skład ZN)    

p
o

 e
g

za
m

in
ie

 

PZN 

Przekazuje materiały PZE: 

 Zaklejoną kopertę z arkuszami wraz z rezultatami w formie dokumentacji oraz kartami oceny   

76 
 uzupełniony wykaz zdających   
 kopertę zawierającą niewykorzystane i błędnie wydrukowane arkusze i karty oceny   
 protokół przebiegu części praktycznej   

PZE 

Sprawdza kompletność otrzymanej dokumentacji w obecności PZN: 
 protokoły przebiegu części praktycznej egzaminu z poszczególnych sal   

89 

 wykazy zdających   
 arkusze egzaminacyjne wraz z rezultatami w formie dokumentacji oraz karty oceny   
 decyzje o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu wraz z kartami oceny i arkuszami unieważnionymi   
 oświadczenia zdających, którzy zrezygnowali z egzaminu wraz z ich kartami oceny i arkuszami   
 niewykorzystane, błędnie wydrukowane arkusze i karty oceny   

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 

części praktycznej egzaminu, oświadczenia w sprawie zabezpieczenia materiałów i dokumentów 

zawierających informacje prawnie chronione 

  

Pozostawia w ośrodku egzaminacyjnym kopie: protokołów przebiegu części praktycznej 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, dowodów przekazania/ odbioru dokumentacji egzaminacyjnej 

  

p
o

 

eg
za

m
in

ac
h

 

PZE 

Sporządza w dwóch egzemplarzach protokół zbiorczy z przebiegu części praktycznej egzaminu 

(sporządzony z każdej kwalifikacji odrębnie) i przekazuje jeden egzemplarz razem z protokołami przebiegu 

części praktycznej egzaminu z poszczególnych sal  wraz załącznikami do okręgowej komisji egzaminacyjnej 

zgodnie z instrukcją właściwej komisji 

  89 
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10. WYKAZ ZADAŃ UCZESTNIKÓW EGZAMINU - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – MODEL DK 

PZE – przewodniczący ZE,   PZN – przewodniczący ZN,   ZE – zespół egzaminacyjny,   ZN – zespół nadzorujący, 

Kiedy Kto Zadanie/czynność - model DK OK 
Nr str.  

w 

INFORMACJI 

PRZED  EGZAMINEM 

n
a 

1 

m
ie

si
ąc

  

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

62-63 
Może powołać swojego zastępcę lub zastępców   

N
aj

p
ó

źn
ie

j 1
 t

yd
zi

eń
 

p
rz

ed
 e

g
za

m
in

em
 

PZE 

Przeprowadza szkolenie członków ZE oraz asystentów technicznych w zakresie: 

 ochrony danych osobowych   
- 

 procedury postępowania z materiałami objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem  
i odbiera pisemne oświadczenia w tej sprawie (oświadczenia przechowywane są w dokumentacji 
egzaminu) 

  

 procedur przebiegu części praktycznej egzaminu   

1 
d

zi
eń

 p
rz

ed
 e

g
za

m
in

em
 

PZE 

Sprawdza przygotowanie: 

 stanowisk egzaminacyjnych zdających/ zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi   

77 

 naklejek, kartek z nazwiskiem, imieniem, numerem PESEL, nazwą i oznaczeniem kwalifikacji   
 zegara oraz tablicy lub planszy do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu   
 wykazu zdających do zamieszczenia przed wejściem do sali egzaminacyjnej   
 identyfikatorów   

NAJPÓŹNIEJ  W  DNIU  POPRZEDZAJACY  EGZAMIN 

800
 -

 1
200

 

PZE 

Odbiera przesyłkę z materiałami egzaminacyjnymi i sprawdza:  

 czy nie została ona naruszona (jeżeli przesyłka jest naruszona niezwłocznie powiadamia dyrektora oke)   
77 

 czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu   
Przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne   

W  DNIU  EGZAMINU 

1 
g

o
d

z.
  p

rz
ed

 

eg
za

m
in

em
 

PZE 

Sprawdza, czy ZN egzamin w poszczególnych salach są kompletne oraz obecność asystenta technicznego   

77 

Sprawdza uprawnienia i tożsamość obserwatorów (najpóźniej 30 min przed egzaminem)   
Przypomina o zakazie wnoszenia do sali urządzeń telekomunikacyjnych,    
Przypomina członkom ZN ich zadania i zasady postępowania w sytuacjach szczególnych oraz o materiałach 

i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie (komunikat dyr. CKE)    

30
 m

in
. p

rz
ed

 e
g

za
m

in
em

 

PZN 

Odbiera w obecności przedstawicieli zdających od PZE: 

 pakiety egzaminacyjne w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w sali na danej zmianie (sprawdza 
zgodność oznaczenia kopert i arkuszy: kwalifikacja, numer zadania, data i zmiana egzaminu) 

  

77 

 wykaz zdających w sali egzaminacyjnej (należy sprawdzić na wykazie datę/zmianę egzaminu)   
 druki: protokołu przebiegu części praktycznej, decyzji o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu, 

oświadczenia zdającego o rezygnacji ze zdawania egzaminu oraz koperty i kartki z numerami stanowisk   
 naklejki na arkusze i karty oceny   

Przenosi materiały egzaminacyjne do sali   

b
ez

p
o

śr
e

d
n

io
 

p
rz

ed
 

eg
za

m
in

e

m
 

Zdający 
O wyznaczonej przez PZE godzinie wchodzą do sali egzaminacyjnej według kolejności na wykazie okazując 

dokument tożsamości, a następnie losują numery stanowisk egzaminacyjnych   78 
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Kiedy Kto Zadanie/czynność - model DK OK 
Nr str.  

w 

INFORMACJI 

PZN 

Przypomina zdającym o zakazie wnoszenia do sali urządzeń telekomunikacyjnych oraz o dozwolonych 

materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać na egzaminie (komunikat dyr. CKE)   

78 

Zapoznaje zdających z przebiegiem egzaminu w części praktycznej, informuje o pozostawieniu arkuszy 

egzaminacyjnych oraz rezultatów w formie dokumentacji po egzaminie na stanowisku egzaminacyjnym  

i że  opuszczają salę egzaminacyjną po uzyskaniu zgody PZN 
  

Przeprowadza instruktaż stanowiskowy lub wskazuje osobę, która go przeprowadzi i odbiera od zdających 

potwierdzenie odbycia instruktażu    
Zbiera podpisy zdających na wykazie zdających   

ZN Rozdają o wyznaczonej godzinie pakiety egzaminacyjne odpowiednie do zadeklarowanych kwalifikacji   78 

p
o

 r
o

zd
an

iu
 a

rk
u

sz
y 

PZN 

Przypomina zdającym o: 

 konieczności sprawdzenia kompletności wydrukowanego arkusza i karty oceny    

78 

 zapoznaniu się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza przed przystąpieniem do 
rozwiązywania zadań   

 wpisaniu na arkuszu numeru PESEL, na karcie oceny: numeru PESEL, numeru stanowiska, oznaczenia 
kwalifikacji oraz numeru zadania   

 umieszczeniu na arkuszu i karcie oceny naklejek i nie podpisywaniu karty oceny   
 konieczności wpisania liczby dołączonych do arkusza egzaminacyjnego wydruków (liczby kartek)lub płyty 

CD z nagranymi rezultatami w wersji elektronicznej; otrzymane podczas egzaminu wydruki (opisane 
numerem  PESEL, planowane do dołączenia do arkusza), zdający powinni policzyć  jako kartki i  ich liczbę 
wpisać do tabeli  na ostatniej stronie (zewnętrznej)  arkusza w miejscu oznaczonym „Wypełnia zdający” 
– dotyczy kwalifikacji, w których zdający drukuje rezultaty lub elektroniczną wersję rezultatów zapisuje na 
płycie CD  i dołącza je do arkusza 

  

Zdający 

Sprawdzają, czy wydrukowane arkusze egzaminacyjne i karty oceny są kompletne i czytelne (w razie potrzeby 

zgłaszają braki PZN i otrzymują kompletne arkusze i/lub karty oceny a ich wymianę potwierdzają swoim 

podpisem w Wykazie zdających z sali egzaminacyjnej) 
  

78 
Zapoznają się szczegółowo z „Instrukcją dla zdającego”   
Wypełniają pola w górnej części karty oceny/ arkusza egzaminacyjnego, przyklejają naklejki   

PZN/ZN 

Sprawdza poprawność wykonanych przez zdających oznaczeń arkusza i karty oceny,   
78 Ogłasza zdającym czas 10 minut na zapoznanie się z treścią zadania i wyposażeniem stanowiska.  

Zapisuje w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających/ zdających ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi (po upływie czasu 10 minut)  
  

p
o

d
cz

as
 e

g
za

m
in

u
 

Zdający 
Zapoznają się z treścią zadania egzaminacyjnego i dokumentacją przez 10 minut, których nie wlicza się do 
czasu trwania egzaminu (w tym czasie zdający nie przystępują do wykonywania zadania)   78 

PZN Pakuje do koperty niewykorzystane lub wadliwie wydrukowane arkusze wraz z kartami oceny   79 

ZN Nadzoruje przebieg egzaminu (nie udziela wyjaśnień dotyczących zadania ani go nie komentuje)    79 

PZN 

Zwraca uwagę na przypadki naruszania przez zdających zasad bezpiecznej pracy i zakłócania prawidłowego 

przebiegu egzaminu, przerywa egzamin w przypadku niesamodzielnej pracy zdającego lub wniesienia lub 

korzystania przez zdającego z urządzenia telekomunikacyjnego, lub wniesienia niedozwolonych materiałów i 

przyborów pomocniczych    

  79 

Zdający 

Zgłasza przez podniesienie ręki rezygnację ze zdawania egzaminu lub zakończenie pracy przed 

wyznaczonym czasem   
79 Wypełnia oświadczenie w przypadku rezygnacji z egzaminu   

Oddaje PZN arkusz egzaminacyjny wraz z rezultatami w formie dokumentacji i kartę oceny w przypadku 

rezygnacji z egzaminu lub jego wcześniejszego zakończenia   
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Kiedy Kto Zadanie/czynność - model DK OK 
Nr str.  

w 

INFORMACJI 

30
 m

in
 

p
rz

ed
 

za
ko

ń
cz

en
ie

m
 e

g
za

m
in

u
 

PZN Informuje zdających, ile czasu pozostało do zakończenia egzaminu   79 

za
ko

ń
cz

en
ie

 e
g

za
m

in
u

 

PZN 
Ogłasza zdającym zakończenie egzaminu i poleca odłożenie arkuszy egzaminacyjnych wraz z rezultatami 

w formie dokumentacji i kartę oceny na brzeg stolika, stroną zadrukowaną do blatu   79 

Zdający Pozostają na swoich miejscach, dopóki przewodniczący ZN nie zezwoli im na opuszczenie sali   79 

ZN 

Odbiera od zdających arkusze egzaminacyjne wraz z rezultatami w formie dokumentacji oraz karty oceny 

i sprawdza w ich obecności poprawność zapisu na arkuszach numeru PESEL, na kartach oceny: numeru 

PESEL, numeru stanowiska, oznaczenia kwalifikacji oraz numeru zadania, naklejenie naklejek, wpisuje na 

wykazie zdających (dla każdego ze zdających) godzinę oddania arkuszy z rezultatami  

  

80 
Zakleja kopertę z arkuszami egzaminacyjnymi wraz z rezultatami w formie dokumentacji oraz kartami oceny 

w obecności przedstawiciela zdających (pakujemy każdą kwalifikację oddzielnie)   
Pakuje pozostałe materiały (niewykorzystane, błędnie wydrukowane arkusze i karty oceny)   

PZN 
Sporządza protokół przebiegu części praktycznej i weryfikuje wykaz zdających   
Podpisuje protokół (podpisy w protokole składają wszystkie osoby wchodzące w skład ZN)    

p
o

 e
g

za
m

in
ie

 

PZN 

Przekazuje materiały PZE: 

 zaklejoną kopertę z arkuszami wraz z rezultatami w formie dokumentacji oraz kartami oceny   

80 
 uzupełniony wykaz zdających   
 kopertę zawierającą niewykorzystane i błędnie wydrukowane arkusze i karty oceny   
 protokół przebiegu części praktycznej   

PZE 

Sprawdza kompletność otrzymanej dokumentacji w obecności PZN: 
 protokoły przebiegu części praktycznej egzaminu z poszczególnych sal   

80 i 89 

 wykazy zdających   
 arkusze egzaminacyjne wraz z rezultatami w formie dokumentacji oraz karty oceny   
 decyzje o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu wraz z kartami oceny i arkuszami unieważnionymi   
 oświadczenia zdających, którzy zrezygnowali z egzaminu wraz z ich kartami oceny i arkuszami   
 niewykorzystane, błędnie wydrukowane arkusze i karty oceny   

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 

części praktycznej egzaminu, oświadczenia w sprawie zabezpieczenia materiałów i dokumentów 

zawierających informacje prawnie chronione 

  

Pozostawia w ośrodku egzaminacyjnym kopie: protokołów przebiegu części praktycznej 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, dowodów przekazania/ odbioru dokumentacji egzaminacyjnej 

  

p
o

 

eg
za

m
i

n
ac

h
 Asystent 

techniczny 

Asystent techniczny po zakończeniu części praktycznej egzaminu i po uzyskaniu zgody przewodniczącego 
ZN – w obecności osób wchodzących w skład ZN – usuwa ze stanowisk komputerowych pozostawione przez 
zdających rezultaty wykonania zadania egzaminacyjnego. 

  79 i 85 

p
o

 

eg
za

m
in

ac
h

 

PZE 

Sporządza w dwóch egzemplarzach protokół zbiorczy z przebiegu części praktycznej egzaminu  

(sporządzony z każdej kwalifikacji odrębnie) i przekazuje jeden egzemplarz razem z protokołami przebiegu 

części praktycznej egzaminu z poszczególnych sal  wraz załącznikami do okręgowej komisji egzaminacyjnej 

zgodnie z instrukcją właściwej komisji 

  89 
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11. WYKAZ ZADAŃ UCZESTNIKÓW EGZAMINU - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – MODEL W, WK 

 

PZE – przewodniczący ZE,   PZN – przewodniczący ZN,   ZE – zespół egzaminacyjny,   ZN – zespół nadzorujący, 

Kiedy Kto Zadanie/czynność - model W, WK OK 
Nr str.  

w INFORMACJI 

PRZED  EGZAMINEM 

n
a 

1 

m
ie

si
ąc

  

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

62-63 
Może powołać swojego zastępcę lub zastępców   

N
aj

p
ó

źn
ie

j 1
 t

yd
zi

eń
 

p
rz

ed
 e

g
za

m
in

em
 

PZE 

Przeprowadza szkolenie członków ZE (w tym egzaminatorów powołanych w skład ZN) oraz asystentów 

technicznych w zakresie: 

 ochrony danych osobowych 

 

- 
  

 procedury postępowania z materiałami objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem i odbiera 
pisemne oświadczenia w tej sprawie (oświadczenia przechowywane są w dokumentacji egzaminu)   

 procedur przebiegu części praktycznej egzaminu   

2 
ty

g
o

d
n

ie
 

p
rz

ed
 

eg
za

m
in

em
 

PZE 

Pobiera z Serwisu OKE Kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie (zakładka pliki zamieszczane przez OKE) 

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych   
- 

Nadzoruje przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych przez asystentów technicznych   

1 
d

zi
eń

 p
rz

ed
 e

g
za

m
in

em
 

PZE 

Sprawdza przygotowanie: 

 stanowisk egzaminacyjnych zdających/ zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi   

80 

 naklejek, kartek z nazwiskiem, imieniem, numerem PESEL, nazwą i oznaczeniem kwalifikacji   
 zegara oraz tablicy lub planszy do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu   
 list zdających do zamieszczenia przed wejściem do sali egzaminacyjnej   
 identyfikatorów   

NAJPÓŹNIEJ  W  DNIU  POPRZEDZAJACYM  EGZAMIN 

800
- 

12
00

   

PZE 

Odbiera przesyłkę z materiałami egzaminacyjnymi i sprawdza:  

 czy nie została ona naruszona (jeżeli przesyłka jest naruszona niezwłocznie powiadamia dyrektora OKE)   
80 

 czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu   
Przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne   

W  DNIU  EGZAMINU 

1 
g

o
d

z.
  p

rz
ed

 

eg
za

m
in

em
 

PZE 

Sprawdza, czy ZN egzamin w poszczególnych salach są kompletne oraz czy obecni są asystenci techniczni 

w poszczególnych salach    

81 
Sprawdza uprawnienia i tożsamość obserwatorów (najpóźniej 30 min przed egzaminem)   
Przypomina o zakazie wnoszenia do sali urządzeń telekomunikacyjnych,    
Przypomina członkom ZN ich zadania i zasady postępowania w sytuacjach szczególnych    

30
 m

in
. p

rz
ed

 e
g

za
m

in
em

 

PZN 

Odbiera w obecności przedstawicieli zdających od PZE: 

 pakiety egzaminacyjne w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w sali na danej zmianie wraz z  
kopertą/kopertami z zasadami oceniania (przy odbiorze sprawdza zgodność oznaczenia kopert i 
arkuszy/zasad oceniania: kwalifikacja, numer zadania, data i zmiana egzaminu) 

  

81 
 wykaz zdających w sali egzaminacyjnej (sprawdza datę i zmianę egzaminu zapisane na wykazie)   
 druki: protokołu przebiegu części praktycznej, decyzji o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu, 

oświadczenia zdającego o rezygnacji ze zdawania egzaminu oraz koperty i kartki z numerami stanowisk   
 naklejki na arkusze i karty oceny   
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Kiedy Kto Zadanie/czynność - model W, WK OK 
Nr str.  

w INFORMACJI 

Przenosi materiały egzaminacyjne do sali   

b
ez

p
o

śr
ed

n
io

 p
rz

ed
 e

g
za

m
in

em
 

Zdający 
O wyznaczonej przez PZE godzinie wchodzą do sali egzaminacyjnej według kolejności na wykazie 

okazując dokument tożsamości, a następnie losują numery stanowisk egzaminacyjnych   81 

PZN 

Przypomina zdającym o zakazie wnoszenia do sali urządzeń telekomunikacyjnych oraz o dozwolonych 

materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać na egzaminie (komunikat dyr. CKE)   

81-82 

Zapoznaje zdających z przebiegiem egzaminu w części praktycznej, informuje o pozostawieniu arkuszy 

egzaminacyjnych oraz rezultatów końcowych po egzaminie na stanowisku egzaminacyjnym  

i że  opuszczają salę egzaminacyjną po uzyskaniu zgody PZN 
  

Przeprowadza instruktaż stanowiskowy lub wskazuje osobę, która go przeprowadzi i odbiera od zdających 

potwierdzenie odbycia instruktażu w wykazie zdających (instruktaż może przeprowadzić również 

egzaminator) 
  

Zbiera podpisy zdających na wykazie zdających   

R
o

zp
o

cz
ęc

ie
 

eg
za

m
in

u
 

PZN/ ZN 
O wyznaczonej godzinie rozpoczęcia egzaminu dla danej zmiany rozdaje pakiety egzaminacyjne zdającym 
oraz przekazuje egzaminatorowi zasady oceniania   82 

p
o

 r
o

zd
an

iu
 a

rk
u

sz
y 

PZN 

Przypomina zdającym o: 

 konieczności sprawdzenia kompletności wydrukowanego arkusza i karty oceny    

82 

 zapoznaniu się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza przed przystąpieniem do 
rozwiązywania zadań   

 wpisaniu na arkuszu numeru PESEL, na karcie oceny: numeru PESEL, numeru stanowiska, oznaczenia 
kwalifikacji oraz numeru zadania   

 umieszczeniu na arkuszu i karcie oceny naklejek i nie podpisywaniu karty oceny   
 konieczności wpisania liczby dołączonych do arkusza egzaminacyjnego wydruków (liczby kartek)lub płyty 

CD z nagranymi rezultatami w wersji elektronicznej; otrzymane podczas egzaminu wydruki (opisane 
numerem  PESEL, planowane do dołączenia do arkusza), zdający powinni policzyć  jako kartki i  ich 
liczbę wpisać do tabeli  na ostatniej stronie (zewnętrznej)  arkusza w miejscu oznaczonym „Wypełnia 
zdający” – dotyczy kwalifikacji, w których zdający drukuje rezultaty lub elektroniczną wersję 
rezultatów zapisuje na płycie CD  i dołącza je do arkusza 

  

Zdający 

Sprawdzają, czy wydrukowane arkusze egzaminacyjne i karty oceny są kompletne i czytelne (w razie 

potrzeby zgłaszają braki PZN i otrzymują kompletne arkusze i/lub karty oceny a ich wymianę potwierdzają 

swoim podpisem w Wykazie zdających z sali egzaminacyjnej)) 
  

82 
Zapoznają się szczegółowo z „Instrukcją dla zdającego”   
Wypełniają pola w górnej części karty oceny i  arkusza egzaminacyjnego, przyklejają naklejki   

PZN 

Sprawdza poprawność wykonanych przez zdających oznaczeń arkusza i karty oceny, odbiera karty oceny 

od zdających i przekazuje je egzaminatorowi   82 

Ogłasza zdającym czas 10 minut na zapoznanie się z treścią zadania i wyposażeniem stanowiska. Zapisuje 

w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zdających/ zdających ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi (po upływie ogłoszonego czasu 10 minut) 
  82 

Zdający 

Zapoznają się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją i wyposażeniem stanowiska 

egzaminacyjnego przez 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu (w tym czasie zdający 

nie przystępują do wykonywania zadania) 
  82 

p
o

d
cz

as
 

eg
za

m
in

u
 

Zdający 
Pracują na stanowiskach egzaminacyjnych samodzielnie, nie zakłócają przebiegu egzaminu, nie zadają 
pytań, zgłaszają PZN przez podniesienie ręki do oceny rezultat pośredni lub przebieg wykonania zadania – 
zgodnie z poleceniami  w treści zadania, nie opuszczają sali, w szczególnych przypadkach za zgodą PZN 

  82 
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Kiedy Kto Zadanie/czynność - model W, WK OK 
Nr str.  

w INFORMACJI 

ZN 

PZN nadzoruje przebieg egzaminu (nie udziela zdającym wyjaśnień dotyczących zadania ani go nie 

komentuje, nie opuszcza sali)  

Egzaminator obserwuje i ocenia wykonanie zadania przez zdających (nie udziela wyjaśnień, nie komentuje 
wykonania zadań przez zdających, nie opuszcza sali) 

  82 

PZN 
Pakuje do koperty niewykorzystane lub wadliwie wydrukowane arkusze wraz z kartami oceny oraz 

(ewentualnie) wadliwe/niewykorzystane zasady oceniania   82 

PZN 

Zwraca uwagę na przypadki naruszania przez zdających zasad bezpiecznej pracy i zakłócania prawidłowego 

przebiegu egzaminu, przerywa egzamin w przypadku niesamodzielnej pracy zdającego lub wniesienia lub 

korzystania przez zdającego z urządzenia telekomunikacyjnego, lub wniesienia niedozwolonych materiałów 

i przyborów pomocniczych    

  82 

Zdający 

Zgłasza przez podniesienie ręki rezygnację ze zdawania egzaminu lub zakończenie pracy przed 

wyznaczonym czasem   
82 Wypełnia oświadczenie w przypadku rezygnacji z egzaminu   

Oddaje PZN arkusz egzaminacyjny wraz z rezultatami w formie dokumentacji i kartę oceny w przypadku 

rezygnacji z egzaminu lub jego wcześniejszego zakończenia   
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PZN Informuje zdających, ile czasu pozostało do zakończenia egzaminu   82 
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PZN 
Ogłasza zdającym zakończenie egzaminu i poleca pozostawienie arkuszy egzaminacyjnych, 

i rezultatów końcowych oraz związaną z nimi dokumentację na stanowisku egzaminacyjnym   82 

Zdający Pozostają na swoich miejscach, dopóki przewodniczący ZN nie zezwoli im na opuszczenie sali   - 

ZN 

PZN w obecności zdających sprawdza oznaczenie i kompletność pozostawionych na stanowisku przez 

zdających arkuszy egzaminacyjnych oraz rezultatów wykonania zadania wraz związaną z nimi 

dokumentacją, potwierdza na wykazie zdających ich odbiór, wpisuje na wykazie zdających (dla każdego ze 

zdających) godzinę oddania arkuszy z rezultatami, a następnie zezwala zdającym na opuszczenie sali 

egzaminacyjnej / miejsca przeprowadzania egzaminu,   

Jeżeli rezultaty wykonania zadania egzaminacyjnego są w formie wydruków komputerowych w obecności 

zdającego  sprawdza, czy każdy wydruk jest opisany numerem PESEL zdającego i potwierdza  odbiór 

wydruków (rezultatów) 

  

83 

Egzaminator ocenia pozostawione na stanowisku egzaminacyjnym rezultaty końcowe oraz związaną z nimi 

dokumentację. PZN, wypełnia zasady oceniania i karty oceny zdających, pozostaje cały czas w sali do 

zakończenia oceny. 
  

PZN 

PZN odbiera od egzaminatora wypełnione zasady oceniania i karty oceny, sprawdza ich kompletność  oraz 

w obecności egzaminatora pakuje w sali egzaminacyjnej wypełnione karty oceny zdających wraz z 

arkuszami egzaminacyjnymi  i zasadami oceny do zwrotnych kopert bezpiecznych i w obecności 

egzaminatora zakleja koperty  

  

Pakuje pozostałe materiały (niewykorzystane, błędnie wydrukowane arkusze i karty oceny oraz zasady 

oceniania    
Sporządza protokół przebiegu części praktycznej i weryfikuje wykaz zdających   
Podpisuje protokół (podpisy w protokole składają wszystkie osoby wchodzące w skład ZN)   
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PZN 

Przekazuje w obecności egzaminatora materiały PZE: 

 zaklejoną kopertę z arkuszami, kartami oceny i zasadami oceniania    
83 

 uzupełniony wykaz zdających   
 kopertę zawierającą niewykorzystane i błędnie wydrukowane arkusze, karty oceny i zasady oceniania   
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Kiedy Kto Zadanie/czynność - model W, WK OK 
Nr str.  

w INFORMACJI 

 protokół przebiegu części praktycznej   

PZE 

Sprawdza w obecności PZN kompletność otrzymanej dokumentacji: 
 protokoły przebiegu części praktycznej egzaminu z poszczególnych sal   

88/89 

 wykazy zdających   
 arkusze egzaminacyjne, karty oceny i zasady oceniania (kryteria oceny)   
 decyzje o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu wraz z kartami oceny i arkuszami unieważnionymi   
 oświadczenia zdających, którzy zrezygnowali z egzaminu wraz z ich kartami oceny i arkuszami   
 niewykorzystane, błędnie wydrukowane arkusze, karty oceny i zasady oceniania (kryteria oceny)   

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 

części praktycznej egzaminu, oświadczenia w sprawie zabezpieczenia materiałów i dokumentów 

zawierających informacje prawnie chronione 

  

Pozostawia w ośrodku egzaminacyjnym kopie: protokołów przebiegu części praktycznej 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, dowodów przekazania/ odbioru dokumentacji egzaminacyjnej 
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PZE 

Sporządza w dwóch egzemplarzach protokół zbiorczy z przebiegu części praktycznej egzaminu 

(sporządzony z każdej kwalifikacji odrębnie) i przekazuje jeden egzemplarz razem z protokołami 

przebiegu części praktycznej egzaminu z poszczególnych sal  wraz załącznikami do okręgowej komisji 

egzaminacyjnej zgodnie z instrukcją właściwej komisji 

  88-89 
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Asystent 

techniczny 

Asystent techniczny po zakończeniu części praktycznej egzaminu i po uzyskaniu zgody przewodniczącego 
ZN – w obecności osób wchodzących w skład ZN – usuwa ze stanowisk egzaminacyjnych/ komputerowych 
pozostawione przez zdających rezultaty wykonania zadania egzaminacyjnego. 
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