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Informacja OKE w Warszawie 
o sposobie przeprowadzenia etapu pisemnego i etapu praktycznego egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w przypadku korzystania z pomocy nauczyciela 
wspomagającego, który odczytuje zadania i/lub zapisuje odpowiedzi zdającego 

1. Zdający może korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego go w czytaniu i/lub pisaniu, 
jeżeli taka pomoc dla danej dysfunkcji jest przewidziana w Komunikacie dyrektora CKE  
w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od roku szkolnego 2012/2013, 
opublikowanym na stronie: www.cke.edu.pl  

2. Egzamin zawodowy dla osób korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego musi 
odbywać się w oddzielnej sali. 

3. Zdający i nauczyciel wspomagający muszą być wdrożeni do takiej formy współpracy  
i sprawnie się porozumiewać. Jeżeli niepełnosprawność ruchowa zdającego jest sprzężona  
z wadą wymowy to konieczne jest, aby do wspomagania w pisaniu został wyznaczony 
nauczyciel, który dokładnie rozumie wypowiedź zdającego. 

4. Nauczyciel wspomagający jest członkiem zespołu nadzorującego w przypadku etapu 
pisemnego egzaminu lub członkiem zespołu nadzorującego etap praktyczny/członkiem 
zespołu egzaminacyjnego w przypadku etapu praktycznego egzaminu.  

5. Nauczyciel wspomagający nie może udzielać zdającemu wyjaśnień dotyczących zadań ani 
sugerować odpowiedzi. 

6. Przebieg całego egzaminu musi być rejestrowany np. przy pomocy dyktafonu, a nagranie 
należy dołączyć odpowiednio do Karty odpowiedzi lub Karty Pracy Egzaminacyjnej z Kartą 
oceny/Arkusza egzaminacyjnego z Planem działania. Z każdego etapu egzaminu należy 
przygotować oddzielne nagranie. 

7. Osoba przygotowująca sprzęt nagrywający powinna zaplanować sposób postępowania  
w przypadku jego awarii. 

8. Nauczyciel wspomagający zapisuje odpowiedzi zdającego. 

9. Arkusz egzaminacyjny z danego zawodu otrzymuje zarówno zdający, jak i nauczyciel 
wspomagający, który czyta tekst zadań i zapisuje odpowiedzi. Dodatkowy arkusz powinien 
dyrektor szkoły zamówić pisemnie w OKE.  

10. Przed rozpoczęciem pracy z Arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel wspomagający zapoznaje 
zdającego z instrukcją na pierwszej stronie Arkusza oraz ustala zasady komunikowania się  
i pracy. 

11. Odczytywanie zadań i zapisywanie odpowiedzi wlicza się do czasu egzaminu przedłużonego 
zgodnie z zasadami przewidzianymi w Tabeli 1 –  Komunikatu dyrektora CKE..... 

12.  Zdający sam decyduje, w jakiej kolejności rozwiązuje zadania testu pisemnego/wykonuje 
polecenia w etapie praktycznym. 

13. Nauczyciel wspomagający wykonuje za zdającego czynności związane z kodowaniem 
materiałów egzaminacyjnych (naklejka z kodem kreskowym, data urodzenia, PESEL, zawód, 
symbol cyfrowy zawodu, numer zadania). 

14. W przypadku zadań zamkniętych (etap pisemny) przebieg pracy może być następujący:  

 

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 
00-844 Warszawa, Plac Europejski 3 

tel. (22) 45-70-335    tel./fax. (22) 45-70-345 
http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl 

 

http://www.cke.edu.pl/


Strona 2 z 2 
 

 zdający wskazuje odpowiedź, którą wybrał, a nauczyciel zaznacza ją w odpowiednim 
miejscu na Karcie odpowiedzi, 

 zdający sam zaznacza wybrane odpowiedzi na Karcie odpowiedzi (możliwe tylko 
wtedy, gdy stan niesprawności zdającego pozwala na zaznaczenie wybranych 
odpowiedzi w odpowiednich kratkach). Karta odpowiedzi jest zawsze standardowa 
formatu A-4. 

 zdający sam zakreśla wybraną odpowiedź w Arkuszu egzaminacyjnym i nie zaznacza 
odpowiedzi w Karcie odpowiedzi. Na pierwszej stronie Arkusza Egzaminacyjnego 
należy napisać: „Rozwiązanie testu w Arkuszu egzaminacyjnym”. W tym przypadku 
Arkusz egzaminacyjny zdającego koniecznie musi być dołączony do Karty odpowiedzi 
(odpowiedzi zaznaczone w Arkuszu egzaminacyjnym będą konieczne do ustalenia 
wyniku egzaminu w OKE).  

15. Nauczyciel zapisujący odpowiedzi w etapie praktycznym egzaminu (Karta Pracy 
Egzaminacyjnej lub formularz Plan działania) nie prosi zdającego o rozstrzygnięcie 
wątpliwości ortograficznych i interpunkcyjnych. 

16. Jeżeli konieczne będzie wykonanie rysunków (etap praktyczny), zdający musi opisać kolejne 
czynności niezbędne do ich wykonania lub wykonać rysunki samodzielnie. 

17. Jeżeli zdający w etapie praktycznym egzaminu samodzielnie wykona rysunki, należy  
w miejscu przeznaczonym na ten element wykonania zadania (Karta Pracy 
Egzaminacyjnej/Plan działania) zapisać adnotację, np. zdający wykonał rysunki samodzielnie. 

18. W ramach obowiązującego czasu zdający może poprosić o możliwość przeczytania zapisu 
pracy w całości lub we fragmentach w celu naniesienia poprawek. 

19. Po zakończeniu pracy zespół nadzorujący/zespół egzaminacyjny/zespół nadzorujący etap 
praktyczny sprawdza, czy Karta odpowiedzi / Karta Pracy Egzaminacyjnej i Karta oceny / Plan 
działania są prawidłowo zakodowane i opisane. Pakuje do koperty: materiały zdającego z 
egzaminu razem z kasetą z nagraniem, Arkusz nauczyciela wspomagającego, opisuje kopertę 
zgodnie z ogólnymi zasadami i zamieszcza na niej adnotację: „Praca pisana przez 
nauczyciela wspomagającego”. Na kopercie zamieszcza informację o liczbie dołączonych 
kaset i oddaje odpowiednio przewodniczącemu szkolnego zespołu nadzorującego 
lub kierownikowi ośrodka egzaminacyjnego. 

 

 


