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I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym  
 
1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: 

a. z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub w zawodach zgodnie 



z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego, 

b. 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, 

e. osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze 

świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół 

ponadpodstawowych, 

f. osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do 

pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania określone 

w podstawie programowej kształcenia w zawodach, zgłoszonych przez starostę do 

okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

3. Egzamin zawodowy jest także przeprowadzany jako eksternistyczny egzamin zawodowy dla 

osób, które: 

a. ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową oraz 

b. co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały, w zawodzie, w którym wyodrębniono 

daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. 

4. 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. 

5. Część pisemna egzaminu trwa 60 minut. 

6. Część praktyczna egzaminu trwa 120, 150, 180, 210 lub 240 minut. 

7. Część pisemna egzaminu jest przeprowadzana z wykorzystaniem: 

a. elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu, 

b. arkuszy i kart odpowiedzi. 

8. Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu (formy): 

a. w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, 

b. wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, uzyskana z wykorzystaniem 

komputera, 

c. d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja, 

d. dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem 

komputera. 

9. Część pisemna z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu i część 

praktyczna egzaminu są przeprowadzane w szkole, placówce, u pracodawcy lub w podmiocie 

prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, posiadających upoważnienie dyrektora komisji 

egzaminacyjnej właściwej ze względu na siedzibę szkoły/placówki, miejsce wskazane przez 

pracodawcę i miejsce prowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wskazane przez ten 

podmiot. 

10. Za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu zawodowego w szkole, placówce, 

u pracodawcy i w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy odpowiada 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, którym jest: 

a. w szkole lub placówce – dyrektor szkoły lub placówki, 

b. w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy – osoba kierująca tym 

podmiotem, lub osoba przez nią wskazana, 

c. u pracodawcy – pracodawca, lub osoba przez niego wskazana. 

11. W przypadku choroby przewodniczącego, lub innych ważnych przyczyn uniemożliwiających 

mu uczestniczenie w egzaminie, lub z konieczności zapewnienia właściwej organizacji 

egzaminu, osobę pełniącą tę funkcję wskazuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

12. Obserwatorami egzaminu/części egzaminu mogą być: 

  delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania, 

  delegowani przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji 



egzaminacyjnych, 

  delegowani pracownicy ministerstw obsługujących ministrów właściwych dla 

zawodów, 

  delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu 

prowadzącego szkołę/placówkę, szkół wyższych i placówek doskonalenia 

nauczycieli, pracodawców, podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, upoważnieni przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

Obserwatorzy nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu.  

 

II. Termin i miejsce przeprowadzania egzaminu  
 
1. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż 20 sierpnia każdego roku ogłasza 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej komunikat 

w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie w następnym roku szkolnym, określający daty przeprowadzania części pisemnej 

egzaminu oraz daty rozpoczęcia i zakończenia części praktycznej egzaminu w kolejnych 

sesjach egzaminacyjnych. 

2. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż 5 miesięcy przed terminem 

rozpoczęcia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w danej sesji ogłasza 

termin egzaminu na stronie internetowej komisji okręgowej. 

3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala szczegółowy harmonogram 

przeprowadzania części praktycznej egzaminu i przekazuje przewodniczącym zespołów 

egzaminacyjnych nie później niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem tej części egzaminu oraz 

ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

4. Do części pisemnej egzaminu zawodowego: 

a. uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza, 

b. absolwent przystępuje w szkole, którą ukończył, 

c. osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy przystępuje w podmiocie 

prowadzącym kurs lub w miejscu wskazanym przez ten podmiot, 

d. osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie 

do pracy dorosłych oraz osoba dopuszczona do eksternistycznego egzaminu zawodowego 

przystępują w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, 

o czym jest informowana nie później niż miesiąc przed terminem egzaminu. 

5. Do części praktycznej egzaminu zawodowego: 

a. uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza, albo w placówce, w której odbywa 

praktyczną naukę zawodu, lub u pracodawcy, u którego odbywa praktyczną naukę 

zawodu, 

b. absolwent przystępuje w szkole, którą ukończył, albo w placówce, w której odbywał 

praktyczną naukę zawodu, lub u pracodawcy, u którego odbywał praktyczna naukę 

zawodu, 

c. osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy przystępuje w podmiocie 

prowadzącym ten kurs lub w miejscu wskazanym przez ten podmiot, 

d. osoba dorosła, która ukończyła praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do 

pracy dorosłych oraz osoba dopuszczona do eksternistycznego egzaminu zawodowego 

przystępuje w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, 

o czym jest informowana nie później niż na 2 miesiące przed terminem tego egzaminu. 



IV. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi  
1. Niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi są przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i 

innymi materiałami egzaminacyjnymi - egzaminu zawodowego.  

2. Przewodniczący SZN w terminie jednego miesiąca przed datą egzaminu szkoli i przygotowuje do 

przeprowadzenia egzaminu nauczycieli swojej szkoły, w tym nauczycieli oddelegowanych do innych szkół 

(szkoleniowa rada pedagogiczna). Zakres szkolenia obejmuje w szczególności postępowanie z niejawnymi 
materiałami egzaminacyjnymi.  

3. Przewodniczący SZN odbiera od członków SZN i innych osób biorących udział w egzaminie zawodowym 

pisemne oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed 

nieuprawnionym ujawnieniem.  

4. Przewodniczący SZN lub osoba przez niego upoważniona odbiera i wspólnie z wyznaczonym przez 

Przewodniczącego członkiem SZN sprawdza nienaruszenie przesyłek zawierających pakiety z materiałami 

egzaminacyjnymi. Niejawne materiały egzaminacyjne przechowywane są do dnia przeprowadzenia odpowiedniej 
części egzaminu w sejfie szkolnym.  

5. Klucze do sejfu, w którym przechowywane są niejawne materiały egzaminacyjne posiada w okresie ich 

przechowywania, osoba wyznaczona przez Przewodniczącego SZE. Przewodniczący SZE sprawdza w każdym dniu 

egzaminu, przed jego rozpoczęciem, czy pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a 
w przypadku ich naruszenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE.  

6. W dniu egzaminu Przewodniczący SZE lub ZN (ten w obecności przedstawiciela zdających z danej sali) odbiera 

od Przewodniczącego SZN pakiet materiałów egzaminacyjnych i niezwłocznie przenosi go do sali egzaminacyjnej.  

7. Do czasu rozdania arkuszy wszystkim zdającym nikt nie może mieć wglądu do ich treści.  

8. Członkowie SZN wymieniają w razie potrzeby zestawy egzaminacyjne na kompletne. Czynność ta jest 
protokołowana i potwierdzana podpisem przez absolwenta, któremu wymieniono arkusze egzaminacyjne.  

9. Arkusze niewykorzystane przekazywane są Przewodniczącemu SZN przed rozpoczęciem egzaminu.  

10. Po zakończeniu egzaminu wyznaczeni członkowie SZN zbierają arkusze egzaminacyjne odłożone przez 
zdającego na brzeg stolika.  

11. Przewodniczący SZN porządkuje, kompletuje, pakuje i zabezpiecza materiały egzaminacyjne, listy zdających, 

protokoły odbioru prac według zaleceń OKE oraz niezwłocznie dostarcza je wraz z wypełnionymi i podpisanymi 
protokołami z egzaminu Przewodniczącemu SZN po zakończeniu egzaminu.  

12. Przewodniczący SZN po zakończeniu egzaminu przechowuje materiały egzaminacyjne w pomieszczeniu, gdzie 

podlegają nadzorowi do czasu przekazania ich kurierowi.  

13. Pozostała w szkole dokumentacja dotycząca przygotowania i przebiegu egzaminu zabezpieczana jest przez 
dyrektora szkoły przed nieuprawnionym ujawnieniem.  

14. W razie wystąpienia sytuacji szczególnej, nieuwzględnionej w przepisach prawa, Przewodniczący ZN 

niezwłocznie przekazuje niezbędne informacje Przewodniczącemu SZN i postępuje zgodnie z podjętymi przez 

niego decyzjami.  

15. Jeżeli Przewodniczący SZN, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie może pełnić swoich 
obowiązków, wszystkie jego zadania przejmuje jego zastępca.  

16. W sytuacjach szczególnych należy postępować według procedur zawartych w części VI (Procedury Awaryjne).  

 

III. Zasady obiegu informacji  
1. Przewodniczący SZN w czasie posiedzenia rady pedagogicznej najpóźniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia 

egzaminu zawodowego zapoznaje nauczycieli z zasadami organizacji i przebiegu, strukturą i formą egzaminu 

zawodowego na podstawie rozporządzenia, procedur, harmonogramów i instrukcji przekazanych przez OKE, 

harmonogramów i instrukcji wewnątrzszkolnych oraz zapewnia dostęp do dokumentów i materiałów związanych z 

egzaminem.  

2. Wychowawcy klas oraz Przewodniczący SZN informują uczniów klas zawodowych na spotkaniu w miesiącu 
wrześniu o:  

- zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu,  

 

 



- prawie przystąpienia do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych,  

- prawie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu, oraz o 
wykazie tych olimpiad,  

- pomocach, z jakich mogą korzystać egzaminach,  

- sposobie wypełniania deklaracji i wniosków o dostosowanie warunków zdawania egzaminu,  

- miejscu i terminie składania deklaracji do następnych sesji egzaminacyjnych,  

- ustalonym sposobie postępowania członków zespołów nadzorujących w przypadku przerwania przez zdającego 

egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych, o celu zbierania danych osobowych, odbiorcach tych danych, 

prawie dostępu do danych a także dobrowolności lub obowiązku podania odpowiednich danych. Zostaje to 
zanotowane przez wychowawców w dziennikach klasowych.  

3. Wychowawcy klas zawodowych, organizują we wrześniu zebranie z rodzicami i informują, wraz z 

Przewodniczącym SZN, o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu zawodowego w danym 
roku szkolnym.  

4. Nauczyciele przedmiotów zawodowych zapoznają uczniów z podstawą programową, standardami wymagań 

egzaminacyjnych, zasadami przeprowadzania egzaminów do końca września każdego roku szkolnego i 

dokumentują to zapisem w dzienniku lekcyjnym klasy.  

5. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów dostarczają do biblioteki szkolnej wszelkiego rodzaju materiały o 
egzaminie, mogące służyć uczniom i innym nauczycielom jako materiał do ćwiczeń.  

6. Nauczyciel bibliotekarz gromadzi wszystkie materiały otrzymane od Przewodniczącego SZN i nauczycieli i 

udostępnia je uczniom i absolwentom w czytelni.  

7. Informacje o strukturze, formie, zasadach organizacji i przebiegu egzaminu zawodowego oraz komunikaty 
dotyczące tego egzaminu Przewodniczący SZN umieszcza w gablocie na korytarzu.  

8. Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych mogą zorganizować uczniom klas końcowych zajęcia 
powtórzeniowe oraz konsultacje w ramach obowiązkowych lub dodatkowych zajęć.   

9. Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin co najmniej na 30 minut przed jego rozpoczęciem z dowodem 

tożsamości z aktualnym zdjęciem. Absolwent innej szkoły musi ponadto posiadać świadectwo ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej.  

10. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych środków łączności.  

11. Ustala się następujące terminy i tryb zgłaszania przez zdających deklaracji i wniosków :  

- Deklaracja i dokonanie zmiany w deklaracji – zdający wypełnia deklarację pobraną ze strony internetowej OKE 

lub sekretariatu szkoły; wychowawca sprawdza wszystkie deklaracje i dostarcza je do Dyrektora bądź osoby 
wyznaczonej.;  

- zwolnienie z egzaminu na podstawie zaświadczenia laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej - zdający 
dostarcza Przewodniczącemu SZN najpóźniej jeden dzień przed egzaminem;  

- o dostosowanie warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych - 

zdający dostarcza wychowawcy wypełniony wniosek pobrany ze strony internetowej  OKE Poznań  wraz z opinią 
poradni psychologiczno-pedagogicznej .;  

- udział w kolejnej sesji egzaminacyjnej – wypełnioną deklarację pobraną ze strony internetowej OKE lub 

sekretariatu szkoły na cztery miesiące przed egzaminem.  

13. Nie złożenie deklaracji jest równoznaczne z nieprzystąpieniem absolwenta do egzaminu.  

14. Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku:  

a) stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu,  

b) stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez 

zdającego lub z urzędu,  

c) stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez 

zdających,  

d) zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia 

 wyniku części pisemnej egzaminu.  

 



Uwaga! Unieważnienia w przypadku a) dokonuje Przewodniczący SZE (dyrektor szkoły), w przypadkach b), c), d) 

dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE.  

 Składanie i dokumentowanie zgłoszenia do egzaminu  
1. Uczniowie szkoły składają deklarację wychowawcy  klasy .  

2. Wychowawca jest zobowiązany sprawdzić deklaracje, skompletować je i w wyznaczonych terminach dostarczyć 

je do wyznaczonego sekretariatu szkoły.  

3. Uczeń otrzymuje potwierdzenie złożenia deklaracji w formie wydruku zgłoszenia do OKE – na godzinie 

wychowawczej. Uczeń sprawdza prawidłowość danych, zapisuje datę sprawdzenia i podpisuje.  

4. Wychowawca potwierdza fakt złożenia deklaracji w sekretariacie podpisem na liście.  

5. Absolwenci z lat poprzednich składają deklarację w sekretariacie szkoły: fakt złożenia deklaracji i jej przyjęcia 

potwierdzany jest na liście podpisem absolwenta i kopią deklaracji.  

 

V. Przygotowanie i organizacja egzaminu  
1. Na miesiąc miesiące przed terminem egzaminu Przewodniczący SZN powołuje członków ZN, zapoznaje 

członków ZN z obowiązkami oraz odbiera od nich oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia 
materiałów egzaminacyjnych przed ujawnieniem.  

2. Po ogłoszeniu komunikatu dyrektora CKE dotyczącego pomocy dydaktycznych, z jakich mogą korzystać zdający 

Przewodniczący SZN szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu członków ZN ze swojej szkoły. 

Nauczyciele spoza szkoły zapoznają się z Wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu 

zawodowego . Przewodniczący SZN odbiera od członków ZN z innej szkoły oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń 

w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.  

3. W trakcie szkolenia Przewodniczący SZN przekazuje Przewodniczącym ZN szczegółowe instrukcje dotyczące 

przygotowania  sal, w których będzie się odbywał egzamin, oraz informacje o sposobie udostępniania zdającym 

pomocy dydaktycznych przewidzianych przez dyrektora CKE do wykorzystania na egzaminach z poszczególnych 
przedmiotów.  

4. W dniu otrzymania przesyłki zawierającej pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi materiałami 

egzaminacyjnymi, Przewodniczący SZN lub upoważniony przez Przewodniczącego członek ZN, natychmiast po ich 

otrzymaniu sprawdza i przelicza zgodnie z instrukcją, czy liczba i rodzaj pakietów odpowiada zapotrzebowaniu. W 

przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie zawiadamia w ustalony sposób dystrybutora, a także zgłasza ten 

fakt do dyrektora OKE.  

5. Za przygotowanie sal egzaminacyjnych odpowiadają  asystenci techniczni oraz osoby do tego powołane. 

 

Przygotowanie sali polega na:  

- ustawieniu ławek i krzeseł zgodnie z liczba zdających, oraz liczbą osób w Komisji,  

- przygotowaniu i ustawieniu numeracji miejsc i numerów do losowania.  

- zamontowaniu tablicy szkolnej, zegara, nagłośnienia /zabezpieczyć nagłośnienie na ewentualność braku energii 
elektrycznej/.  

- przygotowaniu materiałów pomocniczych zgodnie z wymaganiami formalnymi.  

- Przewodniczący ZN sprawdzają przygotowanie sali egzaminacyjnej, uwzględniając potrzeby uczniów 

udokumentowane opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaleceniem lekarskim;  

 

6. W dniu egzaminu : a) na 1 godz. przed jego rozpoczęciem :  

- członkowie właściwych ZN zgłaszają się do pracy,  

- w razie nieobecności członka ZN Przewodniczący SZN wyjaśnia jej przyczyny i w razie potrzeby powołuje w 

skład ZN innego nauczyciela,  

- Przewodniczący SZN na zebraniu ZN przypomina najważniejsze procedury egzaminu zawodowego, informuje o 

obecności na egzaminie osób, które posiadają zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność przyjmowania w 

trakcie egzaminu leków, korzystania z toalety lub spożywania posiłków 

 

- Przewodniczący ZN odbiera, listy zdających, protokoły przebiegu egzaminu i  kodowe kreskowe.  

 



b) na 30 min. przed jego rozpoczęciem:  
- Przewodniczący ZN w obecności pozostałych członków ZN otwiera sale egzaminacyjne,  

- wyznaczony członek ZN przypomina zdającym o zakazie wnoszenia środków łączności na salę egzaminacyjną.  

- absolwent wnosi na salę tylko przedmioty dopuszczone w komunikacie dyrektora CKE;  

- wyznaczony członek ZN wpuszcza zdających do sali egzaminacyjnej według odpowiedniej listy, sprawdzając 

jednocześnie obecność i tożsamość zdających, a w przypadku zdających spoza szkoły także świadectwa ukończenia 

szkoły ponadgimnazjalnej i dokument tożsamości;  

- jeżeli egzamin przeprowadzany jest w kilku salach, to zdający przypisywani są do poszczególnych sal zgodnie z 

kolejnością na liście zdających egzamin z danego przedmiotu i na danym poziomie, natomiast miejsca w sali 

zajmowane są na podstawie losowania przeprowadzonego w dniu egzaminu.  

c) na 15 min przed jego rozpoczęciem :  

- Przewodniczący ZN, wraz z jednym ze zdających w danej sali, udaje się do gabinetu dyrektora, gdzie 

Przewodniczący SZE otwiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przekazuje Przewodniczącym ZN 

odpowiednią liczbę arkuszy do danej sali; Przewodniczący ZN w towarzystwie przedstawiciela zdających 

niezwłocznie przenoszą materiały egzaminacyjne do właściwej sali,  

- członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne,  

- zdający zapoznają się z instrukcją dla zdającego.  

 

d) po przeniesieniu materiałów do sali, punktualnie o godzinie określonej w komunikacie dyrektora CKE :  

- na polecenie Przewodniczącego ZN, zdający otwierają i sprawdzają, czy arkusze są kompletne, tzn. czy mają 

wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane. Zauważone braki zdający zgłasza Przewodniczącemu ZN i 
otrzymuje kompletny arkusz, którego odbiór potwierdza podpisem w protokole przebiegu egzaminu,  

- Przewodniczący ZN poleca zdającym zakodować arkusze egzaminacyjne przez o wpisanie swojego numer PESEL 

na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi oraz daty urodzenia na karcie odpowiedzi; o naklejenie pasków 
kodowych w określone miejsce na arkuszu i karcie odpowiedzi,  

- egzamin rozpoczyna się z chwilą zakończenia powyższych czynności i zapisania przez Przewodniczącego ZN na 
tablicy lub planszy godziny rozpoczęcia i zakończenia pierwszej części egzaminu.  

- zdający zgłaszający się na egzamin po czasie określonym w komunikacie dyrektora CKE nie są wpuszczani do sali 

egzaminacyjnej,  

d) podczas trwania egzaminu :  

- członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich 
komentować,  

- w sytuacjach awaryjnych Przewodniczący przekazuje obowiązki wyznaczonemu członkowi i kontaktuje z 
Przewodniczącym SZN,  

- zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej ; Przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej 

sytuacji, na opuszczenie sali w towarzystwie wyznaczonego przez siebie członka ZN; zdający sygnalizuje potrzebę 

opuszczenia sali przez podniesienie ręki, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego ZN opuszcza salę pozostawiając 

zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku; fakt opuszczenia Sali oraz czas nieobecności odnotowuje się w 
protokole przebiegu egzaminu; sali nie może jednak opuścić więcej niż jeden zdający na raz;  

- jeśli zdający ukończył pracę przed czasem: zgłasza to Przewodniczącemu przez podniesienie ręki. Przewodniczący 

lub członek ZN sprawdza poprawność kodowania i zezwala na opuszczenie sali egzaminacyjnej odkładając pracę na 

brzeg stołu zdającego.  

- w wypadku przerwania egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych Przewodniczący ZN zarządza przerwę 

(zdający odkładają zamknięty formularz na brzeg stolika i pozostają na swoich miejscach bez prawa kontaktowania 

się między sobą); egzamin zostaje przedłużony o czas trwania przerwy;  

 

 

 



g) po zakończeniu egzaminu :  

- członkowie ZN, w obecności co najmniej jednego zdającego, porządkują, kompletują i zabezpieczają materiały 

egzaminacyjne, listy zdających egzamin, protokoły odbioru prac od zdających, zgodnie ze szczegółową instrukcją 
właściwej OKE i podpisują protokół przebiegu egzaminu,  

- Przewodniczący ZN niezwłocznie przekazuje wszystkie materiały egzaminacyjne i dokumenty egzaminu 

Przewodniczącemu SZE,  

7. W szczególnych przypadkach, np. konieczności użycia komputera przez zdającego, przewidziane są 
indywidualne procedury przeprowadzenia takiego egzaminu.  

8. Wyniki ustalone przez OKE są ostateczne. Wyniki ogłasza dyrektor szkoły w terminie ustalonym przez Dyrektora 

CKE.  

9. Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa są 

wydawane, za potwierdzeniem odbioru w macierzystej szkole zdającego.  

 

VI. Procedury awaryjne  
1. Postępowanie w przypadku uszkodzenia pakietów zawierających arkusze egzaminacyjne  

a) Przewodniczący SZN lub upoważniona przez niego osoba, w obecności innego członka tego ze-społu, 

bezpośrednio po otrzymaniu pakietu od dystrybutora sprawdza i przelicza zgodnie z instrukcją, czy liczba i rodzaj 

arkuszy egzaminacyjnych odpowiadają zapotrzebowaniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie 

zawiadamia w ustalony sposób dystrybutora, a także zgłasza ten fakt do dyrektora OKE.  

b) Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję o zawieszeniu egzaminu w przypadku 

uszkodzenia pakietu, jeśli stwierdzi, że zaistniała możliwość ujawnienia arkuszy.  

c) Dyrektor CKE podejmuje dalsze stosowne decyzje w sprawie zawieszenia całości lub części egzaminu i ustalenia 

nowego terminu egzaminu.  

d) W przypadku stwierdzenia naruszenia pakietu z arkuszami egzaminacyjnymi w sali egzaminacyjnej 

Przewodniczący ZE niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE.  

e) Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje stosowne decyzje co do dalszego przebiegu 

egzaminu.  

f) Zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej do momentu otrzymania informacji o decyzji dyrektora OKE.  

g) Decyzję dotyczącą egzaminu dyrektor OKE lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą 

elektroniczną Przewodniczącemu ZE.  

h) Do szkoły informacja musi dotrzeć obowiązkowo dwiema niezależnymi drogami.  

 

2. Postępowanie w przypadku zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne  

a) Przewodniczący SZN po stwierdzeniu zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne powiadamia o 

tym fakcie dyrektora OKE, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające.  

b) Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję o ewentualnym zawieszeniu egzaminu 

lub jego części, a dyrektor CKE ustala nowy termin egzaminu.  

c) Wszelkie decyzje w sprawie dalszego sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego podejmuje dyrektor 

OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE.  

d) O decyzji przełożenia egzaminu na inny termin społeczeństwo zostaje poinformowane poprzez komunikaty 

radiowe w przeddzień egzaminu lub w dniu egzaminu, nie później niż pół godziny przed egzaminem.  

e) O nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE - 

Przewodniczących ZN.  

f) Nowe arkusze egzaminacyjne zostają dostarczone do szkół przed dodatkowym terminem egzaminu.  

g) Informację o nowym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin.  

 

3. Postępowanie w przypadku ujawnienia zadań egzaminacyjnych  

a) W przypadku stwierdzenia, że zadania lub arkusze zostały nieprawnie ujawnione, dyrektor OKE, w porozumieniu 

z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu.  

b) W przypadku wstrzymania egzaminu lub jego części dyrektor CKE ustala nowy termin egzaminu.  

 



 

c) O decyzji wstrzymania egzaminu społeczeństwo zostaje poinformowane poprzez komunikaty radiowe w 

przeddzień lub w dniu egzaminu, nie później niż pół godziny przed egzaminem.  

d) O nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE - 

Przewodniczących ZN.  

e) Nowe arkusze egzaminacyjne zostają dostarczone do szkół przed dodatkowym terminem egzaminu.  

f) Informację o nowym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin.  

 

4. Postępowanie w przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu  

a) W przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu Przewodniczący SZN powiadamia dyrektora OKE.  

b) Jeżeli zagrożenie zostało zażegnane przed otwarciem pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi, ale nie później niż 

godzinę po planowanym rozpoczęciu egzaminu, to egzamin może odbyć się, za zgodą dyrektora OKE, w tym 

samym dniu i w tym samym miejscu, przy czym kolejne części egzaminu rozpoczynają się w wyznaczonych 

terminach, a część która się nie odbyła pisana jest na końcu. Zdającym nie wolno kontaktować się w czasie przerw z 

osobami z zewnątrz.  

c) Jeżeli zagrożenie nastąpiło po rozpieczętowaniu pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi na daną część egzaminu, 

po ustaniu zagrożenia zdający kontynuują pisanie pozostałych części. Część przerwana egzaminu zostaje 

zawieszona do czasu, kiedy szkoła otrzyma z OKE arkusz rezerwowy do danej części egzaminu.  

d) Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję o nowym terminie egzaminu i o 

ewentualnej zmianie miejsca egzaminu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz skrótów: 

 

SZE – szkolny zespół egzaminacyjny 

ZE –  zespół egzaminacyjny 

ZN – zespół nadzorujący 

OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  

CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


