
W zimowej sesji egzaminacyjnej roku szkolnego 2010/2011 do egzaminu przystąpią

absolwenci:

 techników (12 zdających),

 zasadniczych szkół zawodowych (1 zdający)

 szkół policealnych (1668 zdających)

 techników uzupełniających (7 zdających).

Egzamin przeprowadzony będzie w następujących terminach:

- etap pisemny egzaminu dla wszystkich absolwentów – 18 stycznia 2011 r., godzina 1200,

- etap praktyczny:

 dla absolwentów techników i szkół policealnych – 19, 20 i 21 stycznia 2011 r.,

 dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych, kształcących

w tych samych zawodach, co zasadnicze szkoły zawodowe - od 25 stycznia do 11 lutego

2011 r.

Pierwsza zmiana egzaminu w etapie praktycznym rozpoczynać się będzie o godzinie 900,

a druga zmiana o godzinie:

 1300 w zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych,

kształcących w tych samych zawodach, co zasadnicze szkoły zawodowe,

 1500 w technikum i szkołach równorzędnych.

Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach:

 Etap pisemny, w którym zdający rozwiązuje 70 zadań wielokrotnego wyboru. Etap

pisemny w swojej formie jest jednakowy dla wszystkich absolwentów szkół

zawodowych i trwa 120 minut.

 Etap praktyczny polega na:

- opracowaniu projektu realizacji prac – zawody, których czas wykonania

zadania wynosi 180 minut lub opracowaniu projektu realizacji prac

i wykonaniu określonych prac wskazanych w treści zadania – zawody, których

czas wykonania zadania wynosi 240 minut,

- wykonaniu praktycznego zadania egzaminacyjnego; zadanie w tej formie

wykonują absolwenci zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół

policealnych, które kształcą w tych samych zawodach, co dwu- i trzyletnie

szkoły zawodowe.



W celu zapewnienia porównywalności wyników egzamin, zarówno w etapie

pisemnym, jak i praktycznym, odbywa się na terenie całego kraju według tych samych

procedur egzaminacyjnych.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymają ci absolwenci, którzy

z etapu pisemnego uzyskają: w części pierwszej minimum 50% punktów oraz w części

drugiej minimum 30% możliwych do uzyskania punktów, a z etapu praktycznego minimum

75% możliwych do uzyskania punktów. Absolwentom, którzy otrzymają dyplom

potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zostanie wydany również Suplement „Europass”,

który opisuje w języku polskim i angielskim kwalifikacje zawodowe dla danego zawodu.

Przekazanie przez okręgową komisje egzaminacyjną wyników i dyplomów do szkół

nastąpi 28 lutego 2011 roku.

Technikum
nazwa zawodu Cała

OKE
miasto
Łódź

woj.
łódzkie

miasto
Kielce

woj.
świętokrzyskie

Technik budownictwa 13 13 13
Technik elektronik 1 1 1
Technik mechanik 8 8 8
Technik informatyk 64 40 54 3 10
Fototechnik 6 6 6
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 777 72 474 138 303
Technik rolnik 29 1 17 12
Technik architektury krajobrazu 5 5 5
Asystentka stomatologiczna 18 10 8 8
Ratownik medyczny 35 1 1 2 34
Technik dentystyczny 108 66 90 18
Technik farmaceutyczny 87 35 50 37 37
Technik masażysta 2 1 1 1
Technik weterynarii 12 12
Technik optyk 16 16 16
Opiekunka dziecięca 9 9
Technik hotelarstwa 33 14 14 19 19
Technik obsługi turystycznej 15 15 15
Technik organizacji usług gastronomicznych 4 4 4
Technik organizacji reklamy 8 6 8
Technik logistyk 40 16 40
Technik administracji 92 45 70 22 22
Opiekun w domu pomocy społecznej 11 1 1 10
Technik rachunkowości 27 21 27
Technik prac biurowych 17 17 17
Kucharz 2 2 2
Technik usług fryzjerskich 20 7 7 13 13
Technik usług kosmetycznych 74 45 45 29 29
Technik ochrony fizycznej osób i mienia 29 11 29



Zasadnicza szkoła zawodowa

nazwa zawodu Cała
OKE

miasto
Łódź

woj.
łódzkie

miasto
Kielce

woj.
świętokrzyskie

Opiekun medyczny 125 44 44 24 81
Sprzedawca 1 1


