EGZAMIN ZAWODOWY
„FORMUŁA OD 2012 ROKU”
„FORMUŁA OD 2017 ROKU”
SESJA 2 .: MAJ – CZERWIEC 2019
TERMIN PRZEPROWADZENIA EGZAMINU
Część pisemna
Część praktyczna

7.05.2019 r. (Z.22, MS.20) i 5.06.2019 r. (Z.23, MS.21)
8-25.05.2019 r. (Z.22, MS.20 model „w”) i 6.06.2019 r. (Z.23, MS.21 model „d”)

SZCZEGÓLNE ZASADY
Dotyczące poszczególnej
sesji

Zdający może przystąpić w jednej sesji do egzaminu z kilku kwalifikacji.
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZ AMINU



KSZTAŁCENIE WEDŁUG PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 2012 r.

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla uczniów i absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników
i szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej niż 1 września 2012 r., ale nie później niż 31 sierpnia
2017 r.
Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy o systemie
oświaty w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2017 r. i w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach
przystępują:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1

uczniowie i słuchacze zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę nie
wcześniej niż 1 września 2012 r., ale nie później niż 31 sierpnia 2017 r. i realizowali podstawę programową z 2012 r.
absolwenci czteroletnich techników, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej niż 1 września 2012 r., ale nie później niż
31 sierpnia 2017 r. i realizowali podstawę programową z 2012 r. – do roku szkolnego 2024/2025;
absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej niż 1 września 2012 r., ale nie później
niż 31 sierpnia 2017 r. i realizowali podstawę programową z 2012 r – do roku szkolnego 2024/2025;
absolwenci szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej niż 1 września 2012 r., ale nie później niż
31 sierpnia 2017 r. i realizowali podstawę programową z 2012 r – do roku szkolnego 2024/2025;
osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony w oparciu o podstawę programową kształcenia
w zawodach z 2012 r. – do dnia 31 października 2025 r.;
osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, o których mowa
odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), do dnia 31 października 2025 r.
absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych, którzy
rozpoczęli kształcenie przed 1 września 2012 r., ale do końca roku szkolnego 2016/2017 nie zdali egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo nie przystąpili do tego egzaminu– do roku szkolnego 2024/2025;1

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie Podstawy programowej kształcenia w zawodach.
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KSZTAŁCENIE WEDŁUG PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 2017 r.

Egzamin zawodowy wg podstawy programowej kształcenia w zawodach z 2017 r. przeprowadzany jest dla uczniów
i słuchaczy branżowych szkół I i II stopnia, techników oraz szkół policealnych, którzy rozpoczęli naukę nie wcześniej niż
1 września 2017 r.
Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla:
1.
2.
3.
4.
5.

uczniów i absolwentów branżowych szkół I stopnia, uczniów i absolwentów 4-letnich techników oraz uczniów, słuchaczy
i absolwentów szkół policealnych, rozpoczynających kształcenie w klasie I tych szkół od roku 2017/2018, a w kolejnych
latach w kolejnych klasach/semestrach tych szkół,
uczniów i absolwentów 5-letniego technikum rozpoczynających kształcenie w klasie I tej szkoły od roku 2019/2020,
a w kolejnych latach w kolejnych klasach tych szkół,
uczniów i absolwentów 2-letniej branżowej szkoły II stopnia, rozpoczynających kształcenie w klasie I tej szkoły począwszy
od roku szkolnego 2020/2021, a w kolejnych latach w kolejnych klasach tych szkół,
osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), na których kształcenie rozpocznie się
nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 r.
osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program
przyuczenia uwzględniał wymagania w podstawie programowej kształcenia w zawodach, zgłoszonych przez starostę
do komisji egzaminacyjnej – od dnia 1 listopada 2025 r.2

ZDAJĄCY OTRZYMUJE Z OKE
Jeśli nie zdał egzaminu

Wynik egzaminu

Osoba, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje
świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową.
 Zdający, który zdał egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych
w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu
otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydawany przez komisję
okręgową.
Osoby, które zdadzą egzamin otrzymają świadectwo lub dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe 21 czerwca 2019 r.


Jeśli zdał egzamin

Termin otrzymania
świadectwa/dyplomu

INFORMACJE DODATKOWE
Podstawy prawne
Informatory dla zdających
Informacje na stronach www

2

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/akty-prawne
https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/informatory/
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-zawodowy
https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie Podstawy programowej kształcenia w zawodach.
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INFORMACJE O WYNIKAC H EGZAMINU
Informacje o wynikach egzaminu zawodowego dla kwalifikacji Z.22, MS.20 i Z.23, MS.21 będą zamieszczone na stronie internetowej
OKE pod adresem: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/informacje-o-wynikach-egzaminow
Poszczególne wyniki egzaminu zawodowego dla tych kwalifikacji będą opublikowane w następujących terminach:



21 czerwca 2019 r. – informacje wstępne o wynikach egzaminu;
17 grudnia 2019 r. – sprawozdanie z przebiegu egzaminu zawodowego - wszystkie sesje, które odbyły się w 2019 roku.

ZESTAWIENIA LICZBOWE

LICZBA OSÓB ZGŁOSZON YCH DO EGZAMINU W WOJEWÓ DZTWIE ŚLĄSKIM
Liczba osób zgłoszonych do egzaminu: 557
Liczba ośrodków przeprowadzających
część praktyczną: 1

Liczba szkół przeprowadzających część pisemną: 1

ZDAWANE KWALIFIKACJE
Tabela 1. Liczba osób zgłoszonych do egzaminu

Zarządzanie działaniami ratowniczymi
(formuła od 2012 r.)

d

184

183

184

MS.20

Wykonywanie działań ratowniczych (formuła
od 2017 r.)

w

285

285

284

MS.21

Zarządzanie działaniami ratowniczymi
(formuła od 2017 r.)

d

88

88

88

557

556

556

1.

Z.23

2.
3.

Razem
*d

- dokumentacja, w – wykonanie
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Tabela 2. Liczba zdawanych kwalifikacji w części praktycznej egzaminu w zależności od jego formy
Forma egzaminu w części praktycznej

Liczba kwalifikacji

dokumentacja

2

wykonanie

1
Razem

3

Tabela 3. Liczba osób zgłoszonych do części praktycznej egzaminu w zależności od jego formy
Forma egzaminu w części praktycznej

Liczba osób zgłoszonych
do części praktycznej

dokumentacja

272

wykonanie

284
Razem
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