
 

Szanowni Państwo Dyrektorzy przeprowadzający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  

w terminie maj-lipiec 2016, w systemie wymiany plików został umieszczony szczegółowy harmonogram 

przeprowadzania części praktycznej egzaminu (plik excel: Szczegolowy_harmonogram_na_maj-

lipiec_2016.xlsx). 
 
 

Ponadto: 

wykazy egzaminatorów 

druk potwierdzenia zgody na podjęcie pracy egzaminatora  

wyposażenia obowiązujące w 2016 (w niektórych kwalifikacjach będą w terminie późniejszym) 
 

1) Kwalifikacje oznaczone w i wk wymagają udziału egzaminatora 

Dyrektor szkoły (Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego): 

− nawiązuje kontakt z egzaminatorem z wykazu otrzymanego z OKE, 

− uzgadnia termin egzaminu,  

− przesyła egzaminatorowi druk (potwierdzenie zgody na podjęcie pracy), 

− przesyła do OKE kopię potwierdzenia zgody na podjęcie pracy. 

2) W kwalifikacjach oznaczonych literą w i wk część praktyczna egzaminu powinna odbywać się na 

6 stanowiskach. W przypadkach wyjątkowych możemy zaakceptować 3 – 5 stanowisk, 

3) W kwalifikacji Z.1 – należy zaplanować 4 stanowiska i przewidzieć 4 zdających na zmianie, 

4) W kwalifikacjach dk liczba zdających na zmianie jest uzależniona od liczby stanowisk 

komputerowych, 

5) W kwalifikacjach, w których w pliku Wyposażenie…. jest dopuszczona możliwość wykorzystania 

niektórych elementów przez 2 zdających, należy posługiwać się podczas egzaminu procedurą 

(Organizacja części praktycznej egzaminu w zakresie kwalifikacji o modelu egzaminu W, gdy 

jedno stanowisko wyposażone w specjalistyczny sprzęt i urządzenia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez CKE jest wykorzystywane przez więcej niż jednego zdającego. 
 

W nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2016 przyjmujemy od Państwa na wypełnianym druku: 

(Załącznik 17) Wewnętrzny harmonogram przeprowadzenia egzaminu w danej szkole/placówce/u 

pracodawcy/w podmiocie prowadzącym KKZ). 

ew. (Załącznik 15) Informacja dyrektora szkoły o przeprowadzeniu części praktycznej egzaminu w miejscu, 

w którym uczniowie szkoły odbywali praktyczną naukę zawodu 

ew. (Załącznik 16) Informacja dyrektora szkoły*/podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy* 

o przeprowadzeniu części pisemnej*/części praktycznej* egzaminu w innym miejscu, niż szkoła/podmiot 

[Niedotrzymanie terminu przesłania harmonogramu spowoduje zamówienie arkuszy egzaminacyjnych z 

pominięciem ustaleń szkoły/placówki/pracodawcy/podmiotu prowadzącego KKZ]. 

W przypadku konieczności ponownego przesłania harmonogramu proszę umieszczać nową datę i słowo 

korekta. 

Harmonogram proszę przesłać pocztą lub faxem na numer 22 457 03 28 lub w postaci skanu na adres email 

wez@oke.waw.pl (proszę jeden dokument przesłać tylko raz ). 
 

Do 7 kwietnia 2016 proszę przesłać dla kwalifikacji w, wk kopię potwierdzenia zgody na podjęcie pracy 

przez egzaminatora. 

 
Przypomnienie: 

pisemny „stary” – 20 czerwca 2016 

praktyczny „stary” – 21 czerwca 2016 (zgodnie z plikiem Harmonogram_etap_prakt_T_SP_czerwiec_2016.xls 

(w przypadku konieczności większej liczby zmian, proszę o pilny  kontakt) 

pisemny „nowy” – 17 czerwca 2016 

praktyczny „nowy” d – 23 czerwca 2016 

 

 

Z poważaniem 

Kierownik WEZ 

Antonina Grynfelder 
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