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INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE 

W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 w zakresie pkt.4.6   
 
 
4.6 Zadania egzaminatora oraz osoby przygotowującej stanowiska egzaminacyjne i zapewniającej  prawidłowe 
funkcjonowanie maszyn/urządzeń/sprzętu komputerowego (asystenta technicznego)  w czasie części praktycznej 
egzaminu   
 

 

Zadania egzaminatora – część praktyczna egzaminu o modelu w i wk 

a. Przed egzaminem egzaminator:    

 uczestniczy w spotkaniu szkoleniowym przeprowadzanym przez przewodniczącego ZE w zakresie 

postępowania z materiałami egzaminacyjnymi oraz ochrony danych osobowych i składa odpowiednie 

oświadczenie – (Załącznik 5b),  

 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.  

b.  W dniu egzaminu egzaminator: 

 zgłasza się do PZE najpóźniej na 1 godzinę przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia egzaminu,  

 ustala z PZE zasady postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji szczególnych, w tym zasady 

kontaktu z PZE w trakcie egzaminu,  

 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,  

c. W trakcie egzaminu: 

 o wyznaczonej godzinie rozpoczęcia egzaminu odbiera od przewodniczącego ZN zasady oceniania, 

sprawdza, czy ich zabezpieczenia nie zostały naruszone w sposób umożliwiający nieuprawnione 

ujawnienie, 

 sprawdza, czy zasady oceniania są kompletne i czytelne oraz czy nie zawierają braków i uszkodzeń,  

 zapoznaje się z treścią zasad oceniania – w tym szczególnie zwraca uwagę na nazwy ocenianych 

rezultatów, występowanie oceny rezultatu pośredniego oraz na zakres obserwacji przebiegu egzaminu i 

zgodność kryteriów 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,  

 po zakończeniu czynności organizacyjnych zdających odbiera od przewodniczącego ZN 

oznakowane/wypełnione  karty oceny wszystkich zdających w sali, sprawdza, czy karty oceny posiadają 

kompletne oznaczenia, w tym szczególnie numer PESEL, kod ośrodka i numer stanowiska, 

 współpracuje z przewodniczącym ZN w zakresie organizacji oceny rezultatów pośrednich lub przebiegu 

wykonania zadania przez zdających, 

 sprawdza poprawność techniczną przeniesienia wyników z zasad oceniania 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.  

 postępuje zgodnie z zasadami ochrony materiałów prawnie chronionych, nie udostępnia zasad oceniania 

innym osobom, również ich nie komentuje. 

d. 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, 

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

e. 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 (osób 

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, 

 zgłasza przewodniczącemu ZN przypadki naruszania przez zdających przepisów bhp podczas 

wykonywania zadań. 

 

Zadania asystenta technicznego – część praktyczna egzaminu o modelu dk, w i wk 
Asystent techniczny – osoba wyznaczona 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, nie wchodzi w skład ZN.  

a. Asystent techniczny przed egzaminem:  

 bierze udział w szkoleniu z zakresu przeprowadzania części praktycznej egzaminu prowadzonym przez 

OKE (jeżeli zostanie zorganizowane) lub PZE oraz w szkoleniu w zakresie postępowania z materiałami 

egzaminacyjnymi oraz ochrony danych osobowych i podpisuje odpowiednie oświadczenie (Załącznik 

18.),  

 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.  

 

b. 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 danej kwalifikacji/danego zadania. 

 

c. Asystent techniczny w czasie wykonywania swych obowiązków 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, na polecenie przewodniczącego ZN asystent techniczny 

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

zadania. 

 


