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Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe - styczeń 2016 r. 

 

W styczniu 2016 r. odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla 

absolwentów szkół zawodowych, którzy w latach ubiegłych uzyskali świadectwo ukończenia 

szkoły w styczniu. Tak zwany „stary” egzamin zawodowy przeprowadzany jest obecnie tylko 

dla tych osób, które rozpoczęły naukę przed września 2012 r. Ostatnie edycje egzaminu 

(sesja zimowa i letnia) odbędą się w roku szkolnym 2016/2017. 

 
 
Egzamin odbył się w terminach:  

 etap pisemny – 11 stycznia 2016 roku  

 etap praktyczny – 12 stycznia 2016 roku. 

 

Do sesji zimowej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w styczniu 2016 roku 

przystąpili wyłącznie absolwenci techników i szkół policealnych, kształcących w tych samych 

zawodach, w których kształcą technika. Do egzaminu nie zgłoszono absolwentów 

zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych 

zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe. 

 

Egzamin przeprowadzono w 11 zawodach – dla absolwentów techników i szkół policealnych.  

W województwie świętokrzyskim do egzaminu zawodowego przystąpiło 25 absolwentów 

techników i szkół policealnych.  

Do obu etapów egzaminu przystąpiło 11 absolwentów techników i szkół policealnych w 6 

zawodach.  

Dyplom w województwie świętokrzyskim otrzymało 36,36% absolwentów techników i szkół 

policealnych spośród wszystkich, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu. 
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Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

 

w 6 zawodach                                           
w technikach i szkołach policealnych 

przystąpiło dyplom otrzymało 

11* 
4*                                         

(36,36%)* 

* obejmuje tylko absolwentów, którzy mają wyniki z obu etapów egzaminu (przystąpili do obu etapów 

egzaminu) 

Wyniki etapu pisemnego i praktycznego egzaminu zawodowego Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna w Łodzi ustaliła po elektronicznym odczytaniu wypełnionej odpowiednio karty 

odpowiedzi, karty obserwacji lub karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez 

zdających.  

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:  

1) z etapu pisemnego: z części pierwszej – co najmniej 50% i z części drugiej – co 

najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania  

oraz  

1) z etapu praktycznego – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.  
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Technikum i Szkoła Policealna 

W województwie świętokrzyskim do egzaminu w 15 zawodach zgłoszono 34 absolwentów 

techników i szkół policealnych. Do egzaminu przystąpiło (przynajmniej do jednego etapu) 25 

absolwentów, tj. 73,5% absolwentów zgłoszonych do egzaminu. 

 

Etap egzaminu Przystąpiło Zdało 

Pisemny 16 10 (62,50%) 

Praktyczny 20 9 (45,00%) 

Dyplom otrzymało* 11 4 (36,36%) 

* obejmuje tylko absolwentów, którzy mają wyniki z obu etapów egzaminu (przystąpili do obu etapów 

egzaminu) 

Etap pisemny egzaminu zdało 62,50% absolwentów, a etap praktyczny – 45,00%. Dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymało 36,36 % absolwentów, którzy przystąpili do 

obu etapów egzaminu.  

 

 

Liczba i procent absolwentów technikum i szkoły policealnej, którzy otrzymali dyplom  
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w podziale na zawody* 

Lp. Nazwa zawodu Przystąpiło 

Dyplom otrzymało 

Liczba 
absolwentów 

% 
absolwentów 

1. Technik elektronik 5 0 0% 

2. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 2 1 50% 

3. Technik leśnik 1 1 100% 

4. Ratownik medyczny 1 0 0% 

5. Technik farmaceutyczny 1 1 100% 

6. Technik hotelarstwa 1 1 100% 

* obejmuje tylko absolwentów, którzy mają wyniki z obu etapów egzaminu (przystąpili do obu etapów 

egzaminu) 

 

 

Danuta Zakrzewska 

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi 


