6. Za cznik II. 1. Informacja dla zdaj cego egzamin
INFORMACJA DLA ZDAJ CEGO
EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
I.

INFORMACJE OGÓLNE
1. Prawa i obowi zki zdaj cego przyst puj cego do egzaminu okre la rozporz dzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s uchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko ach publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z pó n. zmianami).
2. Ucze /s uchacz lub absolwent, który zamierza przyst pi
do egzaminu
zawodowego sk ada pisemn deklaracj dotycz c przyst pienia do egzaminu
odpowiednio w zawodzie, w którym si kszta ci lub w zawodzie, w którym
uko czone zosta o kszta cenie. Druk deklaracji otrzymuje w szkole, w której zda
etap pisemny egzaminu lub w siedzibie w a ciwej okr gowej komisji
egzaminacyjnej. Druk ten mo e te pobra ze strony internetowej OKE.
3. Ucze /s uchacz, który zamierza przyst pi
do egzaminu zawodowego
bezpo rednio po uko czeniu szko y, deklaracj sk ada dyrektorowi szko y,
a absolwent dyrektorowi szko y, któr uko czy , nie pó niej ni do 20 grudnia roku
szkolnego, w którym zamierza przyst pi
do egzaminu, a w przypadku
absolwentów szkó , w których zaj cia dydaktyczno-wychowawcze ko cz si
w styczniu – nie pó niej ni do dnia 20 wrze nia roku szkolnego, w którym zdaj cy
zamierza przyst pi do egzaminu zawodowego.
Zdaj cy, w danej sesji egzaminacyjnej, mo e przyst pi do egzaminu zawodowego
tylko z zakresu jednego zawodu.
4. W przypadku likwidacji szko y lub jej przekszta cenia oraz uzyskania wiadectwa za
granic deklaracj przyst pienia do egzaminu zawodowego wraz ze wiadectwem
uko czenia szko y lub jego potwierdzon kopi absolwent sk ada do okr gowej
komisji egzaminacyjnej w a ciwej ze wzgl du na miejsce zamieszkania.
5. Absolwenci: z opini o specyficznych trudno ciach w uczeniu si , z orzeczeniem o
potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczeniem o potrzebie kszta cenia
specjalnego, chorzy i niesprawni czasowo oraz absolwenci, którzy w roku
szkolnym, w którym przyst puj do egzaminu zawodowego, byli obj ci w szkole
pomoc psychologiczno-pedagogiczn ze wzgl du na trudno ci adaptacyjne
zwi zane z wcze niejszym kszta ceniem za granic , zaburzenia komunikacji
j zykowej lub sytuacj kryzysow lub traumatyczn maj prawo do zdawania
egzaminu w formie i warunkach dostosowanych do ich potrzeb i mo liwo ci (np. do
wyd u onego czasu zdawania, dodatkowych urz dze ).
6. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe sk ada si z dwóch etapów: etapu
pisemnego i etapu praktycznego.
7. Informacje o miejscu, terminach i czasie rozpocz cia etapu pisemnego
i praktycznego przekazywane s zdaj cym w pisemnym zawiadomieniu przez
przewodnicz cego szkolnego zespo u nadzoruj cego (dyrektora szko y/placówki/
pracodawcy) lub kierownika o rodka egzaminacyjnego.
8. Na etap pisemny egzaminu zdaj cy zg asza si o godzinie ustalonej przez
przewodnicz cego szkolnego zespo u nadzoruj cego.
9. Na etap praktyczny egzaminu zdaj cy zg asza si
wyznaczon godzin rozpocz cia tego etapu.
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najpó niej na 30 minut przed

10. Przewodnicz cy szkolnego zespo u nadzoruj cego zawiadamia zdaj cych
o wymaganych dokumentach i przyborach, które zdaj cy powinien zabra na
egzamin.
11. Standard wymaga egzaminacyjnych oraz podstawowe informacje dotycz ce
przebiegu egzaminu zawodowego wraz z przyk adami zada i kryteriami oceniania
s zawarte w informatorze o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe dla
danego zawodu.
12. Laureaci i finali ci turniejów lub olimpiad tematycznych zwi zanych z wybran
dziedzin
wiedzy zawodowej s zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu
zawodowego na podstawie za wiadczenia stwierdzaj cego uzyskanie tytu u
odpowiednio
laureata
lub
finalisty.
Za wiadczenie
przedk ada
si
przewodnicz cemu szkolnego zespo u nadzoruj cego.
13. Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej z etapu
pisemnego egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z cz ci
pierwszej i z cz ci drugiej etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwy szego
wyniku. W tym przypadku, na dyplomie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe,
w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników egzaminu zawodowego z cz ci
pierwszej i z cz ci drugiej etapu pisemnego, wpisuje si "100", oraz zamieszcza
si
adnotacj
o zwolnieniu z etapu pisemnego egzaminu zawodowego
i posiadanym tytule laureata lub finalisty odpowiednio turnieju lub olimpiady
tematycznej.
Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych, o których mowa w pkt. 12, dyrektor
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podaje do publicznej wiadomo ci na stronie
internetowej Komisji, nie pó niej ni w czerwcu roku poprzedzaj cego rok, w którym
jest przeprowadzany egzamin zawodowy.

II. ETAP PISEMNY
1. O ustalonej godzinie zdaj cy wchodz do sali pojedynczo, wed ug kolejno ci na
li cie, i zajmuj wyznaczone miejsca. Ka dy zdaj cy powinien mie przy sobie
dokument to samo ci z aktualnym zdj ciem i okaza go przed wej ciem do sali.
2. Do sali egzaminacyjnej zdaj cy nie
telekomunikacyjnych ani z nich korzysta .

mo e

wnosi

adnych

urz dze

Do sali egzaminacyjnej zdaj cy nie mo e te wnosi kalkulatorów ani korzysta z
nich w tej sali.
3. Na egzamin zdaj cy przynosi ze sob wy cznie przybory do pisania – pióro lub
d ugopis z czarnym tuszem/atramentem.
4. Punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, zespó nadzoruj cy rozdaje arkusze egzaminacyjne i karty
odpowiedzi. Po ich rozdaniu spó nieni zdaj cy nie zostan wpuszczeni do sali
egzaminacyjnej.
5. Arkusz egzaminacyjny zawiera:
–

„Instrukcj dla zdaj cego” zamieszczon na pierwszej stronie arkusza,

–

test dwucz ciowy z wyra nie oddzielon cz ci I i cz ci II. W cz ci I znajduje si
50 zada , w cz ci II – 20 zada . Wszystkie zadania s zadaniami zamkni tymi
z czterema odpowiedziami, z których tylko jedna odpowied jest prawid owa.

5. Przewodnicz cy szkolnego zespo u nadzoruj cego, w obecno ci przewodnicz cych
zespo ów nadzoruj cych i przedstawicieli zdaj cych, sprawdza, czy pakiety
z arkuszami egzaminacyjnymi i kartami odpowiedzi s nienaruszone, nast pnie
otwiera je, a nast pnie przekazuje przewodnicz cym zespo ów nadzoruj cych
arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi w liczbie odpowiadaj cej liczbie
zdaj cych w poszczególnych salach egzaminacyjnych.
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6. Zdaj cy, po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego i karty odpowiedzi, ma
obowi zek sprawdzi , czy arkusz egzaminacyjny i karta odpowiedzi s kompletne,
tzn. czy arkusz ma wszystkie strony, czy strony arkusza i karty odpowiedzi s
wyra nie wydrukowane. Ewentualne braki natychmiast zg asza przewodnicz cemu
zespo u nadzoruj cego i otrzymuje kompletny arkusz lub kart . Wymian arkusza
lub karty zdaj cy potwierdza czytelnym podpisem w protokole przebiegu etapu
pisemnego.
7. Zdaj cy ma obowi zek zapozna si z „Instrukcj dla zdaj cego” zamieszczon na
pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego.
8. Zdaj cy wpisuje informacje w wyznaczonych miejscach na karcie odpowiedzi:
–
–

–

dat urodzenia,
symbol cyfrowy zawodu i wersj arkusza,
oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – seri i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzaj cego to samo , przykleja w oznaczonym miejscu
naklejk z numerem PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – naklejk , któr
otrzyma – z seri i numerem paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego
to samo .

W razie w tpliwo ci mo e poprosi o wyja nienie cz onków zespo u nadzoruj cego.
9. Czas przeznaczony na rozwi zywanie zada liczony jest od momentu zako czenia
czynno ci organizacyjnych. Przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego zapisuje na
tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla ka dego zdaj cego, godzin
rozpocz cia i godzin zako czenia egzaminu.
10. Zdaj cy rozwi zuje zadania i zaznacza odpowiedzi w odpowiednich miejscach na
karcie
odpowiedzi
wy cznie
d ugopisem
lub
piórem
z
czarnym
tuszem/atramentem. Na rozwi zanie zada zdaj cy ma 120 minut. Na podstawie
opinii/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej czas mo e by wyd u ony
zgodnie ze szczegó ow informacj dyrektora Centralnej Komisji, a egzamin dla
tych zdaj cych powinien odbywa si w osobnej sali.
11. Zdaj cy mo e rozwi zywa zadania w dowolnej kolejno ci. Aby zda etap pisemny
egzaminu, zdaj cy musi poprawnie rozwi za co najmniej 25 zada z cz ci I i co
najmniej 6 zada z cz ci II.
12. W czasie trwania egzaminu zdaj cy pracuje samodzielnie i nie zak óca przebiegu
egzaminu, a w szczególno ci:
a) nie opuszcza miejsca wyznaczonego mu w sali egzaminacyjnej (mo e
opu ci miejsce tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu
pozwolenia przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego i przy zachowaniu
warunków uniemo liwiaj cych kontaktowanie si
zdaj cego z innymi
osobami, z wyj tkiem konieczno ci skorzystania z pomocy medycznej),
b) w adnej formie nie porozumiewa si z innymi zdaj cymi,
c) nie wypowiada uwag i komentarzy,
d) nie zadaje adnych pyta dotycz cych zada egzaminacyjnych.
13. Na 15 minut przed godzin zako czenia egzaminu przewodnicz cy zespo u
nadzoruj cego przypomina, ile czasu pozosta o do zako czenia egzaminu.
14. W przypadku niesamodzielnej pracy lub zak ócania przebiegu egzaminu,
przewodnicz cy szkolnego zespo u nadzoruj cego przerywa egzamin danego
zdaj cego, uniewa nia etap pisemny i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.
15. Zdaj cy, który w trakcie egzaminu podejmuje decyzj o rezygnacji z wykonywania
zada , zg asza t decyzj przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego przez
podniesienie r ki i sk ada pisemne o wiadczenie, do którego do cza swój arkusz
egzaminacyjny i kart odpowiedzi.
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16. Zdaj cy, który uko czy prac
przed wyznaczonym czasem, zg asza to
przewodnicz cemu
zespo u
nadzoruj cego
przez
podniesienie
r ki.
Przewodnicz cy lub cz onek zespo u nadzoruj cego sprawdza poprawno
kodowania na karcie odpowiedzi, a nast pnie odbiera od zdaj cego kart
odpowiedzi i arkusz egzaminacyjny. Po arkusz egzaminacyjny zdaj cy mo e si
zg osi do przewodnicz cego po zako czeniu egzaminu. Po otrzymaniu
pozwolenia na opuszczenie sali zdaj cy wychodzi, nie zak ócaj c pracy
pozosta ym pisz cym.
17. Po up ywie czasu przeznaczonego na rozwi zywanie zada zdaj cy ko czy prac
z arkuszem egzaminacyjnym:
– zamyka arkusz i odk ada kart odpowiedzi na brzeg stolika, stron zadrukowan
do blatu;
– czeka a cz onkowie zespo u nadzoruj cego w jego obecno ci sprawdz
kompletno i poprawno zakodowania karty odpowiedzi;
– opuszcza sal po uzyskaniu zgody przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego.

III.

ETAP PRAKTYCZNY
III.1. Absolwenci zasadniczej szko y zawodowej i szko y policealnej kszta c cej
w tych samych zawodach, w których kszta c zasadnicze szko y zawodowe

1.

Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów zasadniczych szkó
zawodowych i szkó policealnych kszta c cych w tych samych zawodach, w których
kszta c
zasadnicze szko y zawodowe, polega na wykonaniu zadania
egzaminacyjnego na stanowisku egzaminacyjnym wyposa onym zgodnie ze
standardem wymaga egzaminacyjnych.

2.

Zdaj cy, w dniu etapu praktycznego egzaminu, zg asza si
do o rodka
egzaminacyjnego na 30 minut przed godzin rozpocz cia egzaminu. Na egzamin
zdaj cy przynosi ze sob przybory do pisania – d ugopis, odzie robocz oraz
okre lone w zawiadomieniu o egzaminie dokumenty, np. aktualn ksi eczk
zdrowia i przybory zwi zane ze specyfik zawodu.

3.

Ka dy zdaj cy powinien mie przy sobie dokument to samo ci oraz w zale no ci od
zawodu dokumenty, o których mowa w punkcie 2. Dokument to samo ci i pozosta e
dokumenty zdaj cy musi okaza przed wej ciem do pomieszczenia, w którym
przeprowadzany b dzie egzamin.

4.

Do sali egzaminacyjnej, w której przeprowadzany jest etap praktyczny egzaminu
zawodowego, nie mo na wnosi
adnych urz dze telekomunikacyjnych ani
korzysta z nich w tej sali.

5.

Zdaj cy wchodz do pomieszcze egzaminacyjnych w wymaganym ubraniu
roboczym. Przed rozpocz ciem egzaminu zdaj cy uczestnicz w instrukta u
stanowiskowym, podczas którego zapoznaj si z maszynami, urz dzeniami,
sprz tem stanowi cym wyposa enie stanowiska egzaminacyjnego oraz zasadami
bezpiecze stwa pracy na danym stanowisku, co potwierdzaj czytelnym podpisem
na li cie zdaj cych etap praktyczny egzaminu zawodowego.

6.

Kierownik o rodka egzaminacyjnego w obecno ci przewodnicz cych zespo ów
egzaminacyjnych oraz zdaj cych sprawdza, czy pakiety z zestawami
egzaminacyjnymi s
nienaruszone, a nast pnie otwiera je i przekazuje
przewodnicz cym tych zespo ów arkusze egzaminacyjne, arkusze obserwacji i karty
obserwacji oraz inne materia y niezb dne do przeprowadzenia etapu praktycznego
egzaminu zawodowego, w liczbie odpowiadaj cej liczbie zdaj cych (§130 ust.3).

7.

O ustalonej godzinie zdaj cy zajmuje wylosowane miejsce w pomieszczeniu
egzaminacyjnym, przypina identyfikator z numerem stanowiska egzaminacyjnego.
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8.

Na stanowisku egzaminacyjnym zdaj cy sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest
kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony, czy strony s wyra nie wydrukowane.
Ewentualne braki natychmiast zg asza przewodnicz cemu zespo u egzaminacyjnego
i otrzymuje kompletny arkusz. Informacj o wymianie arkusza z nazwiskiem
zdaj cego przewodnicz cy zamieszcza w protokole etapu praktycznego egzaminu
zawodowego, co zdaj cy potwierdza czytelnym podpisem.

9.

Na zapoznanie si
z tre ci
zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym
i przygotowanie si do wykonania zadania zdaj cy maj 20 minut, których nie wlicza
si do czasu trwania etapu praktycznego.

10. Czas trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego trwa nie krócej ni
180 minut i nie d u ej ni 240 minut i okre lony jest w informatorze dla danego
zawodu.
11. Wykonanie zadania egzaminacyjnego obejmuje:


zaplanowanie przez zdaj cego operacji technologicznych, zabiegów i czynno ci
niezb dnych do wykonania zadania i wype nienie formularza „Plan dzia ania”;



zorganizowanie stanowiska pracy;



wykonanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpiecze stwa
i higieny pracy i przepisów ochrony przeciwpo arowej;



zaprezentowanie efektów wykonanego zadania z uwzgl dnieniem oceny jako ci
wykonania.

12. W czasie trwania etapu praktycznego egzaminu zdaj cy pracuje samodzielnie i nie
zak óca przebiegu egzaminu, a w szczególno ci:
a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej/miejsca egzaminu (tylko w szczególnie uzasadnionej
sytuacji mo e opu ci sal po uzyskaniu pozwolenia przewodnicz cego zespo u
egzaminacyjnego i przy zachowaniu warunków uniemo liwiaj cych kontaktowanie si
zdaj cego z innymi osobami, z wyj tkiem konieczno ci skorzystania z pomocy
medycznej);
b) nie opuszcza wyznaczonego mu stanowiska egzaminacyjnego;
c) w adnej formie nie porozumiewa si z innymi zdaj cymi;
d) nie wypowiada uwag i komentarzy;
e) nie zadaje adnych pyta dotycz cych zadania egzaminacyjnego;
f) niezw ocznie zg asza zespo owi egzaminacyjnemu awarie urz dze .

13. W przypadku niesamodzielnej pracy, zak ócania przebiegu egzaminu lub zagro enia
zdrowia lub ycia spowodowanego naruszeniem przez zdaj cego przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy, przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego przerywa
egzamin danego zdaj cego i nakazuje mu opuszczenie pomieszczenia/miejsca
egzaminacyjnego.
14. Zdaj cy, który w trakcie egzaminu podejmuje decyzj o rezygnacji z wykonywania
zadania, zg asza t decyzj przewodnicz cemu zespo u egzaminacyjnego przez
podniesienie r ki i sk ada pisemne o wiadczenie wraz z arkuszem egzaminacyjnym i
„Planem dzia ania”.
15. Zdaj cy, który uko czy prac przed wyznaczonym czasem, zg asza to przez
podniesienie r ki. Przewodnicz cy lub cz onek zespo u egzaminacyjnego odbiera od
zdaj cego arkusz egzaminacyjny wraz z „Planem dzia ania” .
16. Na 30 minut przed ustalonym czasem zako czenia egzaminu przewodnicz cy
zespo u egzaminacyjnego przypomina zdaj cym ile czasu pozosta o do zako czenia
egzaminu.
17. Po zako czeniu etapu praktycznego przewodnicz cy zespo u egzaminacyjnego
odbiera od zdaj cego arkusz egzaminacyjny z „Planem dzia ania” i potwierdza jego

48

odbiór w protokole, a nast pnie pozwala na opuszczenie przez zdaj cego
pomieszczenia/miejsca egzaminowania.

III.2.

Absolwenci technikum i szko y policealnej

1. Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów techników, techników
uzupe niaj cych i szkó policealnych polega na:


opracowaniu projektu realizacji okre lonych prac

albo


opracowaniu projektu realizacji okre lonych prac i wykonaniu okre lonej pracy
lub prac na stanowisku egzaminacyjnym wyposa onym zgodnie ze standardem
wymaga egzaminacyjnych dla danego zawodu.

2. Zdaj cy, w dniu etapu praktycznego egzaminu, zg asza si
do o rodka
egzaminacyjnego na 30 minut przed godzin rozpocz cia egzaminu. Na egzamin
zdaj cy przynosi ze sob przybory do pisania – pióro lub d ugopis z czarnym tuszem
oraz okre lone w zawiadomieniu przybory zwi zane ze specyfik zawodu.
3. Ka dy zdaj cy powinien mie przy sobie dokument to samo ci, który musi okaza
przed wej ciem do pomieszczenia, w którym przeprowadzany b dzie egzamin.
4. Do sali egzaminacyjnej, w której przeprowadzany jest etap praktyczny egzaminu
zawodowego, nie mo na wnosi
adnych urz dze telekomunikacyjnych oraz
materia ów i przyborów pomocniczych niewymienionych w informacji dyrektora Komisji
Centralnej, o której mowa w §133a , ani korzysta z nich w tej sali.
5. Kierownik o rodka egzaminacyjnego w obecno ci przewodnicz cych zespo ów
nadzoruj cych etap praktyczny oraz przedstawicieli zdaj cych sprawdza, czy pakiety
z zestawami egzaminacyjnymi s nienaruszone, a nast pnie otwiera je i przekazuje
przewodnicz cym tych zespo ów arkusze egzaminacyjne, karty prac egzaminacyjnych i
karty oceny oraz inne materia y niezb dne do przeprowadzenia etapu praktycznego
egzaminu zawodowego, w liczbie odpowiadaj cej liczbie zdaj cych (§130 ust.3).
6. O ustalonej godzinie zdaj cy zajmuje wylosowane/wyznaczone miejsce.
7. Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego, karty pracy egzaminacyjnej oraz karty oceny
zdaj cy sprawdza, czy materia y te s kompletne, tzn. czy maj wszystkie strony, czy
strony s
wyra nie wydrukowane. Ewentualne braki natychmiast zg asza
przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego etap praktyczny i otrzymuje kompletny
arkusz, kart pracy egzaminacyjnej lub kart oceny. Informacj o wymianie materia ów
egzaminacyjnych z nazwiskiem zdaj cego przewodnicz cy zamieszcza w protokole
etapu praktycznego egzaminu zawodowego, a zdaj cy potwierdza czytelnym
podpisem.
UWAGA:
Ka dy zdaj cy zapisuje rozwi zanie zadania egzaminacyjnego tylko w K ARCIE
PRACY EGZAMINACYJNEJ , nie b d
oceniane rozwi zania na za czonych
dodatkowych kartkach.
8. Czas trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego trwa nie krócej ni 180 minut
i nie d u ej ni 240 minut i okre lony jest w informatorze dla danego zawodu.
9. Wykonanie zadania egzaminacyjnego obejmuje:


opracowanie projektu realizacji prac okre lonych w tre ci zadania, które stanowi prac
egzaminacyjn ,
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albo


opracowanie projektu realizacji prac i wykonanie okre lonej pracy lub prac zwi zanych
z projektem oraz sporz dzenie dokumentacji z wykonania pracy lub prac, stanowi cych
prac egzaminacyjn .

10. Zdaj cy, wpisuj na pierwszej stronie karty pracy egzaminacyjnej dat urodzenia
i zamieszczaj swój numer PESEL oraz wype niaj kart oceny zgodnie z „Informacj
dla zdaj cego” znajduj c si na stronie tytu owej arkusza egzaminacyjnego,
przyklejaj w oznaczonym miejscu naklejk z numerem PESEL, a w przypadku braku
numeru PESEL, naklejk , któr otrzyma , np. z seri i numerem paszportu lub innego
dokumentu potwierdzaj cego to samo .
11. W czasie trwania etapu praktycznego egzaminu zdaj cy pracuje samodzielnie i nie
zak óca przebiegu egzaminu, a w szczególno ci:


nie opuszcza sali egzaminacyjnej/miejsca egzaminu (tylko w szczególnie uzasadnionej
sytuacji mo e opu ci sal po uzyskaniu pozwolenia przewodnicz cego zespo u
nadzoruj cego etap praktyczny i przy zachowaniu warunków uniemo liwiaj cych
kontaktowanie si zdaj cego z innymi osobami, z wyj tkiem konieczno ci skorzystania
z pomocy medycznej);



nie opuszcza wyznaczonego mu miejsca;



w aden sposób nie porozumiewa si z innymi zdaj cymi;



nie wypowiada uwag i komentarzy;



nie zadaje adnych pyta dotycz cych zadania egzaminacyjnego;



niezw ocznie zg asza zespo owi nadzoruj cemu etap praktyczny awari urz dze .

12. W przypadku niesamodzielnej pracy, zak ócania przebiegu egzaminu lub zagro enia
zdrowia lub ycia spowodowanego naruszeniem przez zdaj cego przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy, przewodnicz cy zespo u nadzoruj cego etap
praktyczny przerywa egzamin danego zdaj cego i nakazuje mu opuszczenie
pomieszczenia/miejsca egzaminacyjnego.
13. Zdaj cy, który w trakcie egzaminu podejmuje decyzj o rezygnacji z wykonywania
zadania, zg asza t
decyzj
przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego etap
praktyczny przez podniesienie r ki i sk ada pisemne o wiadczenie, do którego do cza
swój arkusz egzaminacyjny, Kart pracy egzaminacyjnej i kart oceny.
14. Zdaj cy, który uko czy egzamin przed wyznaczonym czasem, zg asza to przez
podniesienie r ki. Przewodnicz cy lub cz onek zespo u nadzoruj cego etap praktyczny
odbiera od zdaj cego prac egzaminacyjn oraz kart oceny.
15. Na 30 minut przed ustalonym czasem zako czenia egzaminu przewodnicz cy zespo u
nadzoruj cego etap praktyczny, przypomina zdaj cym, ile czasu pozosta o do
zako czenia egzaminu.
16. Po zako czeniu etapu praktycznego przewodnicz cy ZNEP sprawdza kompletno
i odbiera od ka dego zdaj cego prac egzaminacyjn i kart oceny oraz potwierdza na
pierwszej stronie karty pracy egzaminacyjnej czytelnym podpisem odbiór tych
materia ów i wykonanie okre lonych prac, a nast pnie pozwala na opuszczenie przez
zdaj cego pomieszczenia/miejsca egzaminowania.
17. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej
niesamodzielnego wykonania tej pracy przez zdaj cego, dyrektor komisji okr gowej,
w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, uniewa nia etap praktyczny
egzaminu tego zdaj cego.

IV. ZASTRZE ENIA DO PRZEBIEGU EGZAMINU
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1. Je eli zdaj cy uzna, e w trakcie egzaminu zosta y naruszone przepisy dotycz ce jego
przeprowadzania, mo e w terminie 2 dni od daty egzaminu zg osi pisemne
zastrze enie do dyrektora w a ciwej okr gowej komisji egzaminacyjnej. Zastrze enie
musi zawiera dok adny opis zaistnia ej sytuacji.
2. Dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrze enie w terminie 7 dni
roboczych od daty jego otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów mo e
uniewa ni
dany
egzamin
w
stosunku
do
wszystkich
zdaj cych
w szkole/placówce/o rodku egzaminacyjnym albo zdaj cych w jednej sali lub
w stosunku do poszczególnych zdaj cych. Rozstrzygni cie dyrektora okr gowej
komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.
3. Dyrektor komisji okr gowej mo e te podj
decyzj o uniewa nieniu danego
egzaminu – wynikaj c ze spostrze e obecnych na egzaminie upowa nionych
obserwatorów, wymienionych w protokole odpowiedniego etapu egzaminu
zawodowego
w szkole/placówce/o rodku
egzaminacyjnym
–
w
stosunku
do poszczególnych zdaj cych, do zdaj cych w jednej sali lub wszystkich zdaj cych.
4. Na pisemny wniosek zdaj cego odczytana elektronicznie karta odpowiedzi wraz
z ustalonym wynikiem etapu pisemnego egzaminu zawodowego oraz arkusze
obserwacji i karta obserwacji lub praca egzaminacyjna zdaj cego i karta oceny wraz
z ustalonym wynikiem etapu praktycznego egzaminu zawodowego s udost pniane
zdaj cemu do wgl du w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji
okr gowej.
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