
4. PRZEPROWADZANIE EGZAMINU ZAWODOWEGO
Uwaga:

SIOEPKZ.

zawodowy, pracodawca po
komisji egzaminacyjnej.

Instrukcji SIOEPKZ
Centralnej Komisji Egz Egzaminy Zawodowe/ SIOEPKZ
komisji egzaminacyjnych.

UWAGA! N, GIS i CKE

4.1.

1.
a.

przez d
b.

egzaminu zawodowego (operatorom egzaminu).
c.

egzaminacyjnego.
d. (format co najmniej A5)

SEL, a w przypadku braku numeru PESEL

do elektronicznego system

2.
stanowisk do egzaminu,

a w

przygotowanie indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie

z elektronicznym systemem przeprowazdania egzaminu zawodowego,
przygotowanie odpowiednich indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych dla
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

3. Przed
a.

elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu.
b. rdzenie

przypadkach losowych wyznacza innych nauczycieli a innych
z

c. dniu egzaminu,
na co najmniej 30 minut przed



d.

odbiera od
,

i ewentualnie imieniem i nazwiskiem obserwatora,

egzaminu),
,

elektronicznego systemu przeprowadzania
egzaminu ,

nagrany, przez operatora egzaminu, zaszyfrowany plik z wynikami egzaminu,

Serwer Egzaminacyjny.
e.

obserwatorzy, operatorzy elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu oraz

f.

sali egzaminacyjnej pojedynczo, a losowane numery stanowisk
egzaminacyjnych.
W 2022 roku na egzaminie zawodowym numery stanowisk egzaminacyjnych, w tym indywidualnych

albo
z wykorzystaniem automatycznego losowania i przydzielania stanowisk egzaminacyjnych przez
elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego.

g.

h.

nich w tej sali;
mat nich
w tej sali.

i.
j.

odbioru danych do logowania oraz wskazuje wylosowane miejsce w sali.
k.

i uzyskania informacji o wynikach egzaminu.
l. w

m. minu w
z

ewentualnie imieniem i nazwiskiem obserwatora i poleca operatorowi
egzaminu przygotowanie egzaminu w systemie.

n.
o



i
w systemie zgodnie z przekazanymi informacjami.

o.

p. P
identyfikacyjnych.

q.
zalogowanie si

systemie
Instrukcja
egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie.

r. funkcjonowaniu
indywidualnego stanowiska egzaminacyjnego.

s. w funkcjonowaniu
indywidualnego stanowiska egzaminacyjnego lub nie oznaczeniach testu pisemnego

egzaminacyjnej.
t.

zbiorczym przebie

zawodowy.
u. z uzyskaniem

4.
a.

w indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie.
b. egzaminie

komunikatem dyrektora CKE w sprawie
dostosowaniu egzaminu zawodowego.

c.
munikacie

d.

elektronicznie;

e.

f. W przypadku udzielenia zd

zawodowego rejestruje w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego

g.



h. elektronicznie

i.

j.

zawodowego.
k.

sali egzaminacyjnej z

powiadamia ten przerywa egzamin danemu

l.

dla teg
m.

o
n.

5.
a.

b.

operatora egzaminu

z zarchiwizowanym Wirtualnym Serwerem Egzaminacyjnym,
symbol

egzaminacyjnej,

wynikami egzaminu w formie elektronicznej,
c. przez SIOEPKZ.

d.
ostaci elektronicznej przez

SIOEPKZ. Odpowiedzi zdajacego
przeprowadzania egzaminu zawodowego.

e.
sali egzamin

f.
g.

egzaminacyjnej.
h.

.
i.

j. Do

sty turnieju

k. ZE wykonuje kopie:
decyzji o przerwaniu i



l.
komisji:

dec

plan sali egzaminacyjnej.

6.
a.

harm

b.

egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi w mie

c.
udzi
po wpisaniu w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego nazwy

pisemnej egzaminu.

pisemna egzaminu:
przydzieleni do tej sali,

w tej sali
egzaminacyjnej,
mog i obserwatorzy,

obserwatorzy

Do sali ,
ch w tej sali.

w komunikacie dyrektora CKE.

Podczas pracy zda

egzaminacyjnych.



d.

jest opisana w rozdziale 5.7 Informacji.

4.2.

1.
a. W dniu egzaminu w godzinach wyznaczonych w harmonogramie dostaw

:

zawodowego,

kwalifikacji/danych kwalifikacji,

b.
egzaminacyjnego.

c.

przewodnic

ionego

2.
a.

,

sprawdza uprawni dokument

danej sali

kartki do losowania przez zd

danym miejscu przeprowadzania egzaminu oddzielna koperta),


