Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje
w zawodzie
(wyciąg z Informacji CKE o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2016/2017 –
wersja pełna znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce „egzamin zawodowy”)

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany:
a) z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub w zawodach zgodnie
z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego,
a) na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia
w zawodach.
2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany dla:
a) uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników,
b) uczniów i słuchaczy szkół policealnych,
c) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,
d) osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
3. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się:
a) z części pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego,
b) z części praktycznej polegającej na wykonaniu zadania praktycznego.
4. Część
pisemna
jest
przeprowadzana
w
formie
testu
pisemnego
z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu
zawodowego.
Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego
się z 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru,
z których tylko jedna odpowiedź jest prawdziwa.
5. Część praktyczna egzaminu trwa:
a) technik cyfrowych procesów graficznych:
 klasa II – kwalifikacja A.54 (model „dk”) – 180 minut
 klasa III – kwalifikacja A.25 (model „dk”) – 180 minut
 klasa IV – kwalifikacja A.55 (model „w”) – 120 minut
b) technik organizacji reklamy:
 klasa II – kwalifikacja A.26 (model „dk”) – 120 minut
 klasa IV – kwalifikacja A.27 (model „dk”) – 180 minut
c) technik procesów drukowania:
 klasa III – kwalifikacja A.15 (model „w”) – 180 minut
 klasa IV – kwalifikacja A.40 (model „d”) – 180 minut
d) fototechnik:
 klasa III – kwalifikacja A.20 (model „dk”) – 180 minut
 klasa IV – kwalifikacja A.25 (model „dk”) – 180 minut
e) introligator:
 klasa III – kwalifikacja A.14 (model „w”) – 120 minut
f) drukarz:
 klasa III – kwalifikacja A.15 (model „w”) – 180 minut
g) fotograf:
 klasa III – kwalifikacja A.20 (model „dk”) – 180 minut

6. Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu (formy):
a) w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa,
b) d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja,
c) dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana
z wykorzystaniem komputera.
7. Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli
uzyskał:
 z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych
do uzyskania
oraz
 z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych
do uzyskania.
8. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie,
otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez
okręgową komisję egzaminacyjną.
9. Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną
przez okręgową komisję egzaminacyjną.
10. Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Osoba, która posiada:
a) świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione
w danym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa
zawodowego,
oraz
b) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej
szkoły ponadpodstawowej lub zaświadczenie o zdaniu egzaminów
eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej
− może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

