Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie,
który odbył się w sierpniu - wrześniu 2020 r.
województwo świętokrzyskie
/formuła 2019/

Łódź, październik 2020

Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
W sierpniu i wrześniu 2020 roku odbył się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (formuła
2019) dla słuchaczy szkół policealnych, którzy byli kształceni zgodnie z podstawą programową
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 roku.
Egzamin odbył się:
w terminie głównym
 część pisemna – od 18 do 20 sierpnia 2020 roku,
 część praktyczna – od 17 do 28 sierpnia 2020 roku.
w terminie dodatkowym
 część pisemna – 2 września 2020 roku,
 część praktyczna – od 1 do 5 września 2020 roku.

Wyniki ogólne
Egzamin (formuła 2019) przeprowadzono w 4 kwalifikacjach – dla słuchaczy szkół policealnych.
W województwie świętokrzyskim do obu części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
przystąpiło 384 zdających. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymało 94,5%
zdających spośród wszystkich, którzy przystąpili do obu części egzaminu.
w 4 kwalifikacjach
przystąpiło
do części pisemnej:
387

zdało
część pisemną:
372 (96,1%)

przystąpiło
do części praktycznej:
385

zdało
część praktyczną:
376 (97,7%)

Świadectwo
potwierdzające
kwalifikacje w zawodzie
otrzymało:
363 (94,5%)*

*obejmuje tylko 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).
Zdawalność uczniów, słuchaczy i absolwentów z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne
Publiczne

Przystąpiło
Zdało
Nie zdało
Zdawalność

Ogółem*

Niepubliczne
44

340

384

42

321

363

2

19

21

95,5%

94,4%

94,5%

* Dane zdających, którzy przystąpili do obu części egzaminu.
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MED.01

Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie
gabinetu w gotowości do pracy

325101 - Asystentka stomatologiczna

MED.03

Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych
osobie chorej i niesamodzielnej

532102 - Opiekun medyczny

MED.12

Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i
wyrobów medycznych

OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych

zdawalność
egzamin*

zdawalność
praktyczny

Zdawalność

zdawalność
pisemny

cały egzamin*

część
praktyczna

Nazwa i symbol zawodu,
w którym wyodrębniono daną
kwalifikację

Nazwa kwalifikacji

Liczba osób
przystępujących do
egzaminu

część pisemna

Symbol kwalifikacji

Liczba przystępujących do egzaminu i zdawalność w poszczególnych kwalifikacjach

48

47

47

95,8%

93,6%

91,5%

196

196

196

99,5%

98,0%

97,4%

321104 - Technik sterylizacji medycznej

72

71

71

94,4%

97,2%

93,0%

343203 - Florysta

71

71

70

88,7%

100,0%

90,0%
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