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Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2015, poz.
673) w roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzono po raz pierwszy egzaminy potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie dla uczniów szkół policealnych, którzy realizowali podstawę programową wg Rozporządzenia
w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860).
Egzaminy odbyły się w terminach:
w czerwcu i lipcu 2018
 część pisemna – 18 czerwca 2018 roku,
 część praktyczna – od 19 czerwca do 4 lipca 2018 roku.

Wyniki ogólne
Egzamin przeprowadzono w roku szkolnym 2017/18 dla uczniów szkół policealnych 8 kwalifikacjach.
W województwie świętokrzyskim do obu części egzaminu w zawodzie były zgłoszone 444 osoby, przystąpiły ─
382 osoby.
Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w województwie świętokrzyskim otrzymało 89,5%
zdających spośród wszystkich, którzy przystąpili do obu części egzaminu.
w 8 kwalifikacjach
przystąpiło
do części pisemnej:
390

zdało
część pisemną:
372 (95,38%)

przystąpiło
do części praktycznej:
383

zdało
część praktyczną:
352 (91,91%)

Świadectwo
potwierdzające
kwalifikacje w zawodzie
otrzymało:
342 (89,5%)*

*obejmuje zdających, którzy uzyskali wyniki z obu części egzaminu (przystąpili do obu części egzaminu)

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z części pisemnej - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (na 40 punktów) oraz
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania (na 100 punktów).
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Wyniki szczegółowe dla poszczególnych kwalifikacji

Nazwa i symbol zawodu,
w którym wyodrębniono daną
kwalifikację

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

MS.04

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i
niesamodzielnej

MS.05

Świadczenie usług opiekuńczych

MS.14

Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie
gabinetu w gotowości do pracy

MS.18

Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji
medycznej

RL.10

Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

RL.26

Wykonywanie kompozycji florystycznych

431103 - Technik rachunkowości
514207 - Technik usług kosmetycznych

17
116

16
113

16
113

94,1%
95,7%

50,0%
85,8%

50,0%
83,2%

532102 - Opiekun medyczny

112

112

111

99,1%

100,0%

100,0%

8

8

8

87,5%

100,0%

87,5%

325101 - Asystentka stomatologiczna

61

60

60

95,1%

96,7%

95,0%

321104 - Technik sterylizacji medycznej

31

30

30

83,9%

83,3%

73,3%

1

1

1

100,0%

100,0%

100,0%

44

43

43

95,5%

100,0%

97,7%

341204 - Opiekunka środowiskowa

324002 - Technik weterynarii
343203 - Florysta

* Dotyczy zdających, którzy przystąpili do obu części w danej sesji.

Danuta Zakrzewska
Dyrektor Okręgowej komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

część
praktyczna

zdawalność
egzamin*

AU.61

zdawalność
praktyczny

Prowadzenie rachunkowości

zdawalność
pisemny

AU.36

Zdawalność

cały egzamin*

Nazwa kwalifikacji

Liczba osób
przystępujących do
egzaminu

część pisemna

Symbol kwalifikacji

Tabela 1. Liczba przystępujących do egzaminu i zdawalność w poszczególnych kwalifikacjach

