
Szanowni Państwo Dyrektorzy 

 

Wydział Egzaminów Zawodowych OKE w Warszawie zaprasza na szkolenia dotyczące organizowania  

i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w terminie styczeń-luty 2015, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2015 oraz komunikowania wyników egzaminów 

zawodowych przeprowadzonych na terenie woj. mazowieckiego w roku szkolnym 2013/2014: 

 

 dyrektorów szkół zawodowych, 

 dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w terminie styczeń-luty 

2015 roku (nowy egzamin), 

 dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2015 

roku (stary egzamin), 

 przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i ich zastępców (nowy egzamin), 

 kierowników ośrodków egzaminacyjnych i ich zastępców (nowy egzamin), 

 kierowników ośrodków egzaminacyjnych i ich zastępców (stary egzamin) w tym po ZSZ, 

 przewodniczących zespołów nadzorujących część praktyczną (PZNCP) w szczególności w kwalifikacjach 

przeprowadzanych w formie w i wk (nowy egzamin) – Tabela nr 2, 

 przewodniczących (i ich zastępców) zespołów nadzorujących część pisemną przeprowadzaną z wykorzystaniem 

elektronicznego systemu, 

 operatorów Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego, 

 przedstawicieli organów prowadzących i nadzorujących prace szkół/placówek. 

 

Tabela nr 1. Harmonogram 

Data Godzina Powiat/dzielnica/delegatura Miejsce Osoby zaproszone 

12 grudnia 

2014r. 

09:00 – 

11:00 

Warszawa – dzielnice 

 

Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna 

w Warszawie, 

Plac Europejski 3 

sala w przyziemiu 

Dyrektorzy 

szkół/placówek 

12 grudnia 

2014r. 

13:00 - 

15:00 
województwo mazowieckie 

Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna 

w Warszawie, 

Plac Europejski 3 

sala w przyziemiu 

Powołani na termin 

styczeń-luty 2015r.: 

 Przewodniczący 

zespołów 

nadzorujących część 

pisemną 

przeprowadzaną 

z wykorzystaniem 

elektronicznego 

systemu, 

 Operatorzy 

Wirtualnego Serwera 

Egzaminacyjnego 

15 grudnia 

2014r. 

11:00 - 

13:00 
delegatura: Radom 

Zespół Szkół Budowlanych 

w Radomiu 

ul. Kościuszki 7 

Dyrektorzy 

szkół/placówek 

Powołani na termin 

styczeń-luty 2015r. 

Przewodniczący ZNCP  

(w szczególności 

w kwalifikacjach 

przeprowadzanych  

w formie w, wk) 

16 grudnia 

2014r. 

10:00 - 

12:00 

delegatura: Ciechanów, 

Ostrołęka, Płock 

Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Ciechanowie 

Ciechanów 

ul. Narutowicza 9  

aula 

Dyrektorzy 

szkół/placówek 



16 grudnia 

2014r. 

10:00 - 

11:30 
delegatura: Ciechanów 

Zespół Szkół Nr 2 

w Ciechanowie 

ul. Orylska 9 

Powołani na termin 

styczeń-luty 2015r. 

Przewodniczący ZNCP  

(w szczególności 

w kwalifikacjach 

przeprowadzanych  

w formie w, wk) 

17 grudnia 

2014r. 

11:00 - 

13:00 
delegatura: Siedlce 

Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 3 

w Siedlcach 

ul. Ks J. Popiełuszki 8 

Dyrektorzy 

szkół/placówek 

Powołani na termin 

styczeń-luty 2015r. 

Przewodniczący ZNCP  

(w szczególności 

w kwalifikacjach 

przeprowadzanych  

w formie w, wk) 

17 grudnia 

2014r. 

10:00 - 

11:30 

delegatura: Ostrołęka 

i Płock 

Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna 

w Warszawie, 

Plac Europejski 3 

sala w przyziemiu 

Powołani na termin 

styczeń-luty 2015r. 

Przewodniczący ZNCP  

(w szczególności 

w kwalifikacjach 

przeprowadzanych  

w formie w, wk) 

17 grudnia 

2014r. 

12:00 - 

13:30 
Warszawa – dzielnice 

Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna 

w Warszawie, 

Plac Europejski 3 

sala w przyziemiu 

Powołani na termin 

styczeń-luty 2015r. 

Przewodniczący ZNCP  

(w szczególności 

w kwalifikacjach 

przeprowadzanych  

w formie w, wk) 

18 grudnia 

2014r. 

09:00 - 

11:00 

powiaty – grodziski, 

legionowski, miński, 

pruszkowski, sochaczewski, 

otwocki, piaseczyński, 

wołomiński, nowodworski, 

warszawski zachodni, 

żyrardowski 

Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna 

w Warszawie, 

Plac Europejski 3 

sala w przyziemiu 

Dyrektorzy 

szkół/placówek 

18 grudnia 

2014r. 

12:00 - 

13:30 

powiaty – grodziski, 

legionowski, miński, 

pruszkowski, sochaczewski, 

otwocki, piaseczyński, 

wołomiński, nowodworski, 

warszawski zachodni, 

żyrardowski 

Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna 

w Warszawie, 

Plac Europejski 3 

sala w przyziemiu 

Powołani na termin 

styczeń-luty 2015r. 

Przewodniczący ZNCP  

(w szczególności 

w kwalifikacjach 

przeprowadzanych  

w formie w, wk) 

 

 

Tabela nr 2. Wykaz kwalifikacji 

L.p. 
Oznaczenie 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

1.  A.12 Wykonywanie usług krawieckich 

2.  A.18. Prowadzenie sprzedaży 

3.  A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 

4.  A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach 

5.  A.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 

6.  A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 

7.  B.2. Wykonywanie robót drogowych 

8.  B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 

9.  B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 

10.  B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 



11.  B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 

12.  B.15. Wykonywanie robót ciesielskich 

13.  B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich 

14.  B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 

15.  B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

16.  B.34. 
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników 

pomiarów 

17.  B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych 

18.  E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 

19.  E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych 

20.  E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 

21.  E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 

22.  E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 

23.  E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 

24.  E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 

25.  E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich 

26.  M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 

27.  M.12. 
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów 

samochodowych 

28.  M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych 

29.  M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 

30.  M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 

31.  R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 

32.  R.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej 

33.  R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 

34.  R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych 

35.  R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 

36.  R.20. Szkolenie i użytkowanie koni 

37.  R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 

38.  R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 

39.  S.2. Realizacja nagrań 

40.  S.3. Realizacja nagłośnień 

41.  T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych 

42.  T.6. Sporządzanie potraw i napojów 

43.  T.9. Wykonywanie usług kelnerskich 

44.  Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu 

45.  Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 

46.  Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych 

47.  Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej 

48.  Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej 

49.  Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 

50.  Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 

51.  Z.12. 
Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej  

w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie 

52.  Z.14. 
Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza 

dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia 

53.  Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 

54.  Z.17. 
Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, 

ortodoncji oraz epitez twarzy 

55.  Z.19. 
Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami 

farmaceutycznymi i materiałami medycznymi 

56.  Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 

57.  Z.21. 
Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej  

i radioterapii 

Ze względów logistycznych zaproszenie skierowane jest do jednego PZNCP ze szkoły w każdej z kwalifikacji, 

w której część praktyczna egzaminu odbędzie się w formie w i wk. 

 



Podczas spotkań dyrektorom szkół/placówek przekazywane będą naklejki z numerami PESEL oraz materiały 

dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu w tym upoważnienia do przeprowadzenia etapu 

praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz części pisemnej przeprowadzanej 

z wykorzystaniem elektronicznego systemu i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie. 

 

Prosimy Dyrektorów szkół o przybycie z wypełnionym Oświadczeniem w sprawie zabezpieczenia 

dokumentów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem (Załącznik II. 4 Procedury…) oraz 

pieczątkami imiennymi. 

 

W przypadku odbioru materiałów przez inną osobę, osoba ta powinna przedstawić: 

 upoważnienie potwierdzone przez Dyrektora, 

 Oświadczenie w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym 

ujawnieniem wypełnione przez Dyrektora, 

 Oświadczenie w sprawie zabezpieczenia dokumentów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym 

ujawnieniem wypełnione przez daną osobę. 


