
Zmiany w systemie kształcenia zawodowego 

i egzaminowania z perspektywy pracodawcy 

 
Bydgoszcz, 29 września 2014 r. 



Jaka jest struktura szkolnictwa zawodowego 

Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się: 

1) przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej; 

2)  przez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy. 

 

W jakiego typu szkołach prowadzone jest kształcenie zawodowe? 

Od 1 września 2012 r. w systemie szkolnym funkcjonują następujące szkoły 
prowadzące kształcenie zawodowe: 

  trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa – (co najmniej 60% godzin kształcenia 
zawodowego przeznaczone na kształcenie praktyczne) 

  czteroletnie technikum (co najmniej 50 % godzin kształcenia zawodowego 
przeznaczone na kształcenie praktyczne) 

  szkoła policealna o okresie nauczania od 1 do 2,5 roku (co najmniej 50 % 
godzin kształcenia zawodowego przeznaczone na kształcenie praktyczne) 

Osoby dorosłe mają możliwość połączenia zdobywania wykształcenia ogólnego  
z nabywaniem kwalifikacji zawodowych w systemie pozaszkolnym  

(w tym zwłaszcza na tzw. kwalifikacyjnych kursach zawodowych) 
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Jaka jest struktura szkolnictwa zawodowego? 



 

Czym jest klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego? 

Kto wprowadza zawody do klasyfikacji? 

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek ministra 
właściwego w zakresie zawodu, którego dotyczy wniosek, określa 
klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, z uwzględnieniem 

klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. 

 

Jakie informacje przydatne z punktu widzenia pracodawcy można odnaleźć 
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego? 

 Klasyfikacja zawodów wskazuje także typy szkół ponadgimnazjalnych,  
w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, kwalifikacje 

wyodrębnione w zawodzie, zawody, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji, 
wnioskodawcę oraz obszary kształcenia, do których są przypisane zawody,  
a także kwalifikacje w zawodzie, których kształcenie może być prowadzone 

na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

Jak jest konstruowana  

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO? 
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Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego  

Symbol 

cyfrowy 

Nazwa grupy 

zawodów / Nazwa 

zawodu 

Wnioskodawca 

 – minister  

właściwy w  

zakresie zawodu 

Obszar  

kształce- 

nia 

Typy szkół Nazwy kwalifikacji  

wyodrębnionych w 

zawodach 

Kształcenie  

w formie  

kwalifikacyj- 

nych kursów  

zawodowych 

Uwagi 

ZSZ T SP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Technicy i inny  

średni personel  

31 Średni personel 

nauk fizycznych,  

chemicznych i  

technicznych 

311 Technicy nauk  

fizycznych i  

technicznych 

311103 Technik analityk gospodarki A X K1 Przygotowywanie 

 sprzętu  

laboratoryjnego,  

odczynników  

chemicznych i próbek 

 do badań  

analitycznych 

K2 Kontrolowanie  

procesów  

technologicznych i  

wykonywanie badań  

analitycznych      

X 

 

 

 

 

 

 

X 

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 



 

Czym jest kwalifikacja w systemie kształcenia zawodowego? 

 

Kwalifikacja w zawodzie to wyodrębniony w danym zawodzie zestaw 

oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza 

świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po 

zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie 

jednej kwalifikacji. 

 

Jakie znaczenie dla pracodawcy ma podział zawodów na kwalifikacje 

dokonany w ramach reformy kształcenia zawodowego? 

 większa elastyczność w zakresie nabywania i podnoszenia kwalifikacji 

przez pracowników, 

 sprzyja to szybszemu zatrudnieniu, gdyż już jedna potwierdzona na 

egzaminie kwalifikacja w zawodzie wystarcza do uzyskania zatrudnienia 

na co najmniej jednym stanowisku pracy. 

 

 

Jak jest konstruowana  

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO? 



Jak jest konstruowana  

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO? 

 

Jaki jest wpływ pracodawców na klasyfikację zawodów? 

 

 Do wniosku ministra właściwego dołącza się opinię organizacji 
pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia  

6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-
Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. 

 

 Stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze oraz inne 
organizacje gospodarcze mogą występować do właściwych ministrów  

z propozycją ustanawiania nowych zawodów szkolnictwa zawodowego. 

 

 

 

Jak jest konstruowana  

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO? 



Jak jest konstruowana  

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO? 

 

Jak wygląda procedura wpisywania zawodu do klasyfikacji? 

 

Wprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego może 

nastąpić wyłącznie w przypadku gdy żaden z zawodów ujętych w klasyfikacji 

nie obejmuje wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie. 

Wniosek ministra właściwego powinien zawierać: 

1) opis zawodu oraz kwalifikacji wyodrębnionych w ramach tego zawodu,  

wraz ze zbiorem umiejętności zawodowych dla każdej kwalifikacji; 

2) uzasadnienie potrzeby kształcenia w tym zawodzie; 

3) nazwę i miejsce zawodu w określonej grupie klasyfikacji  

zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy; 

4) informację o potrzebach rynku pracy w zakresie danego zawodu. 

 

 

 

Jak jest konstruowana  

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO? 
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Kontynuacja wdrażania zmian wprowadzonych we wrześniu 2012 

 

 

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego jest dostosowywana na bieżąco 

do aktualnych potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy. Obecnie 

kształcenie jest możliwe w 194 zawodach podzielonych na 255 kwalifikacji  

(od 1 do 3 w każdym zawodzie), w tym w: 

97 zawodach jednokwalifikacyjnych,  

74 zawodach dwukwalifikacyjnych,  

23 zawodach trójkwalifikacyjnych. 

 

Od września 2014 r. do klasyfikacji wprowadzone zostały 3 nowe zawody: 

Technik urządzeń dźwigowych 

Technik chłodnictwa i klimatyzacji  

Mechanik motocyklowy 

 
 

Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 



 

Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 
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Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 
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Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 
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Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 
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NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA  

KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 

Czym jest podstawa programowa kształcenia w zawodach? 

 podstawa programowa kształcenia w zawodach to zestaw celów kształcenia  

i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: 

wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych  

i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych  

w zawodach, uwzględnianych w programach nauczania 

W jaki sposób zniwelowano rozbieżności pomiędzy procesem kształcenia  

i egzaminowania? 

 podstawę programową opisano ją językiem efektów kształcenia, przy czym jest 

ona zarazem podstawą do przeprowadzania egzaminów zawodowych. 

Jakiego rodzaju umiejętności są kształtowane w ramach kształcenia  

w danym zawodzie?  

 Podstawa programowa zawiera efekty kształcenia wspólne dla wszystkich 

zawodów, efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach danego obszaru 

kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie 

zawodów oraz efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych  

w zawodach. 
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Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach 



NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA  

KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 
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Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach 

Jakie efekty kształcenia są wspólne dla wszystkich zawodów?  

(BHP) 
bezpieczeństwo  
i higiena pracy 

(PDG) 
podejmowanie 
 i prowadzenie 

działalności 
gospodarczej 

(JOZ)  
język obcy 

ukierunkowany 
zawodowo 

(KPS) 
kompetencje 
personalne 
 i społeczne 

(OMZ) 
organizacja 

pracy w małych 
zespołach 

(dotyczy  tylko 
technikum  

i szkoły 
policealnej) 



Nowa podstawa programowa kształcenia uwzględnia 

oczekiwane przez pracodawców tzw. kompetencje miękkie  

 

Jakiego rodzaju tzw. kompetencje miękkie nabywają uczniowie? 

Każdy uczeń nabywa tzw. kompetencje personalne i społeczne (KPS) 

1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

3) przewiduje skutki podejmowanych działań; 

4) jest otwarty na zmiany; 

5) potrafi radzić sobie ze stresem; 

6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

7) przestrzega tajemnicy zawodowej; 

8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 

9) potrafi negocjować warunki porozumień; 

10) współpracuje w zespole. 

Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach 



Pożądany standard jakości każdej szkoły 

zawodowej w zakresie współpracy z pracodawcami 

 

Jaki jest pożądany standard jakości każdej szkoły zawodowej  
w zakresie współpracy z pracodawcami? 

 

 

    PRACODAWCY SĄ AKTYWNIE WŁĄCZENI  

W PROJEKTOWANIE, REALIZACJĘ I OCENĘ 

EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 
 
 
 

ZAANGAŻOWANIE PRACODAWCÓW W PROCES  

KSZTAŁCENIA I EGZAMINOWANIA 



KONSTRUOWANIE OFERTY KSZTAŁCENIA  

 

Jaki może być wpływ pracodawców na konstruowanie przez szkołę  
i jej organ prowadzący (powiat) oferty kształcenia w zawodach? 

 

W szkole/placówce mogą być zbierane informacje od pracodawców 

na temat potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy oraz oczekiwań 

pracodawców w celu przygotowana oferty kształcenia. 

Oferta kształcenia może obejmować zarówno kształcenie w szkołach,  

jak i w formach pozaszkolnych (kursowych). 

Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,  

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala zawody,  

w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej  

i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności  

z potrzebami rynku pracy.  

ZAANGAŻOWANIE PRACODAWCÓW W PROCES KSZTAŁCENIA 



TWORZENIE PROGRAMÓW NAUCZANIA 

Jaki może być udział pracodawców w tworzeniu programów 
nauczania? 

 

 Programy nauczania do użytku w danej szkole dopuszcza jej dyrektor.  

 Przed dopuszczeniem programu nauczania dla zawodu do użytku  
w danej szkole dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii specjalistów  
z zakresu danego zawodu, w szczególności pracodawców, 
przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych i pracowników naukowych. 

 

W jaki sposób pracodawcy mogą brać udział w tworzeniu  
i modernizacji bazy i wyposażenia dydaktycznego szkoły/placówki? 

- poprzez umowy partnerskie ze szkołą/placówką, 

- poprzez dostarczanie wyposażenia pracowni, 

- poprzez dostarczanie materiałów lub surowców do praktycznej nauki 
zawodu (forma promocji firmy) 

- poprzez tworzenie na terenie szkoły / placówki / centrum kształcenia 
zawodowego i ustawicznego branżowych centrów doskonalenia 
zawodowego (dla uczniów i pracowników) 

 

ZAANGAŻOWANIE PRACODAWCÓW W PROCES KSZTAŁCENIA 



UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ 

 

W jakich podmiotach i w oparciu o jakie regulacje może być prowadzone 
kształcenie praktyczne, czyli tzw. praktyczna nauka zawodu? 
  
W szkole, w placówce kształcenia praktycznego lub placówce kształcenia 
ustawicznego oraz u pracodawcy: 

 poprzez umowę o pracę zawartą w celu przygotowania zawodowego  
zawartą przez pracodawcę z uczniem-młodocianym pracownikiem, który 
ukończył 16 lat, a nie przekroczył 18 lat: 

 dofinansowanie kosztów kształcenia  

 możliwa refundacja kosztów wynagrodzenia do wysokości określonej 
przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych 

 poprzez umowę zwartą przez dyrektora szkoły z pracodawcą: 

 realizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, 

 refundowanie pracodawcom kosztów kształcenia. 

 

ZAANGAŻOWANIE PRACODAWCÓW W PROCES KSZTAŁCENIA 

PRAKTYCZNEGO 



UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ 

Co reguluje umowa o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza szkołą, 
zawierana przez dyrektora szkoły z pracodawcą?   

Umowa określa: 

 nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu 
oraz miejsce jej odbywania; 

 nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu; 

 zawód, w którym prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu; 

 listę uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, z podziałem na grupy; 

 formę praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne lub praktykę zawodową)  
i jej zakres; 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu; 

 prawa i obowiązki stron umowy; 

 sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktycznej nauki 
zawodu wraz z kalkulacją tych kosztów; 

 dodatkowe ustalenia stron umowy związane z odbywaniem praktycznej nauki 
zawodu. 

Do umowy dołącza się program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do 
użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły. 

 

ZAANGAŻOWANIE PRACODAWCÓW W PROCES KSZTAŁCENIA 

PRAKTYCZNEGO 



UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ 

Kto może prowadzić zajęcia praktyczne? 

Zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców mogą prowadzić: 

 pracownicy, dla których praca z uczniami lub młodocianymi stanowi 
podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin 
przewidzianym dla nauczycieli (posiadający kwalifikacje wymagane od 
nauczycieli) 

 pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy, dla których praca  
z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest 
wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla 
nauczycieli, w ramach obowiązującego ich tygodniowego czasu pracy 
(posiadający odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach w sprawie pnz) 

– zwani "instruktorami praktycznej nauki zawodu". 
 

Kto może prowadzić praktyki zawodowe? 

Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców są prowadzone pod 
kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub 
wyznaczeni przez nich pracownicy. 

 

ZAANGAŻOWANIE PRACODAWCÓW W PROCES KSZTAŁCENIA 

PRAKTYCZNEGO 



UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ 

 

Czym jest kwalifikacyjny kurs zawodowy? 

 

kurs uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie 
jednej kwalifikacji, umożliwiający przystąpienie do egzaminu zawodowego 

 

Kto może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe? 

 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów,  
w których kształcą 

 niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych prowadzące 
kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą 

 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki 
kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego 

 instytucje rynku pracy, w tym Ochotnicze Hufce Pracy 

 inne podmioty prowadzące działalność oświatową w ramach działalności 
gospodarczej. 

 

 

Nowa forma edukacji ustawicznej  

– KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 



UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ 

 

Jakie możliwości oferują pracodawcy kwalifikacyjne kursy zawodowe? 

 

 forma szybkiego pozyskania wykwalifikowanego pracownika (forma krótsza 
niż dotychczasowa szkoła dla dorosłych – kształcenie w konkretnej 
wymaganej przez pracodawcę kwalifikacji) 

 

 możliwość podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania się osób dorosłych  
(np. przez pracowników) 

 

 gwarancja jakości w przypadku potwierdzenia umiejętności nabytych na kursie 
w systemie zewnętrznych egzaminów zawodowych 

 

Nowa forma edukacji ustawicznej  

– KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 



A.25. Wykonywanie  

i realizacja 

projektów multimedialnych 

 

Fotograf 

   A.20. Rejestracja i obróbka 

obrazu 

        = Fototechnik 

 A.20.  

 A.25. 

   + egzamin 

Wymagane wykształcenie średnie 

Zasadnicza szkoła 

zawodowa 

Kwalifikacyjny 

kurs zawodowy  
Technikum 



Od elektromechanika do technika elektryka – 
możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodach 



 

Dokument określający 

wymagania egzaminacyjne 
 

 

Co obejmuje egzamin 

zawodowy? 
 

 

Kto może przystąpić do 

egzaminu? Kiedy? 
 

 

Części egzaminu 

zawodowego 
 

 

Jak wygląda etap pisemny? 

 

 

Jak wygląda etap 

praktyczny? 
 

 

Próg zaliczenia obu etapów 

 

 

Co po zdanym egzaminie? 

 

standard wymagań 

egzaminacyjnych 

jeden zawód  absolwenci ZSZ, techników, 

techników uzupełniających, 

szkół policealnych; na koniec 

nauki 

Etap pisemny (2 części testowe w 

wersji papierowej, łącznie 120 minut) 

Etap praktyczny (wylosowane 

zadanie praktyczne, 180–240 minut); 

cz. 1.: 50 zadań WW – wiadomości i 

umiejętności właściwe dla danego zawodu 
 

cz. 2.: 20 zadań związanych z 

zatrudnieniem i działalnością gospodarczą 

etap pisemny: cz. 1. – min. 50%,  

cz. 2.:– min. 30% 

etap praktyczny: min. 75% 

zadanie sprawdzające praktyczne 

umiejętności z zakresu danego 

zawodu 

 

dyplom potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie (jeżeli 

oba etapy zdane) 

Egzamin 

potwierdzający 

kwalifikacje 

zawodowe 

Egzamin zawodowy „stary” 



 

Dokument określający 

wymagania egzaminacyjne 
 

 

Co obejmuje egzamin 

zawodowy? 
 

 

Kto może przystąpić do 

egzaminu? 
 

 

Części egzaminu 

zawodowego 
 

 

Jak wygląda etap pisemny? 

 

 

Jak wygląda etap 

praktyczny? 
 

 

Próg zaliczenia obu etapów 

 

 

Co po zdanym egzaminie? 

 

standard wymagań 

egzaminacyjnych 

jeden zawód absolwenci ZSZ, techników, 

techników uzupełniających, 

szkół policealnych; na koniec 

nauki 

Etap pisemny (2 części testowe w 

wersji papierowej, łącznie 120 minut) 

Etap praktyczny (wylosowane 

zadanie praktyczne, 180–240 minut); 

cz. 1.: 50 zadań WW – wiadomości i 

umiejętności właściwe dla danego zawodu 
 

cz. 2.: 20 zadań związanych z 

zatrudnieniem i działalnością gospodarczą 

etap pisemny: cz. 1. – min. 50%,  

cz. 2.:– min. 30% 

etap praktyczny: min. 75% 

zadanie sprawdzające praktyczne 

umiejętności z zakresu danego 

zawodu 

dyplom potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie (jeżeli 

oba etapy zdane) 

Egzamin 

potwierdzający 

kwalifikacje 

zawodowe 

Egzamin 

potwierdzający 

kwalifikacje  

W ZAWODZIE 

podstawa programowa 

kształcenia w zawodach 

jedna kwalifikacja w zawodzie uczniowie i słuchacze (w trakcie 

nauki), absolwenci, osoby po 

kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych, eksterni 

Część pisemna (możliwość zdawania 

egzaminu przy komputerze, 60 minut) 

Część praktyczna (jedno zadanie 

praktyczne, 120–240 minut) 

 

Jak wygląda część pisemna? 

 

40 zadań wyboru wielokrotnego 

 

Jak wygląda część 

praktyczna? 
 

test praktyczny na stanowisku 

egzaminacyjnym wyposażonym 

w sposób odpowiedni do zadania 

egzaminacyjnego 

 

Próg zaliczenia obu części 

 

część pisemna: min. 50% 

część praktyczna: min. 75% 

po zdaniu obu części – świadectwo w zakresie 

jednej kwalifikacji; 

po zdaniu wszystkich kwalifikacji i uzyskaniu 

odpowiedniego poziomu wykształcenia  

– dyplom potwierdzający  

kwalifikacje zawodowe 

Egzamin zawodowy „nowy” 
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Egzaminy eksternistyczne 

Ukończenie zasadniczej szkoły 
zawodowej w trybie 

eksternistycznym umożliwia 

uzyskanie dyplomu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe. 

dalsze kształcenie począwszy od klasy 
drugiej liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych. 

Ukończenie liceum ogólnokształcącego 
w trybie eksternistycznym umożliwia 

przystąpienie do egzaminu maturalnego. 

przystąpienie do egzaminów 
eksternistycznych potwierdzających 

kwalifikacje w danym zawodzie. 
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Egzaminy eksternistyczne zawodowe 

Co umożliwia osobie dorosłej przystąpienie do egzaminu eksternistycznego 

zawodowego? 

 

Możliwość potwierdzenia posiadanych kompetencji, nabytych np. w toku 

doświadczenia zawodowego, bez konieczności chodzenia do szkoły lub na kursy. 

 

Jakie są warunki przystąpienia do egzaminu eksternistycznego zawodowego? 

 

Do egzaminu  eksternistycznego  potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

dopuszcza się osobę, która: 

 ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową; 

 przez przynajmniej dwa lata kształciła się lub pracowała w zawodzie, w którym 

wyodrębniono daną kwalifikację. 
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Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe 

 

Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie jest wydawane osobom, 
które zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzony 
w zakresie jednej kwalifikacji. 

 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest wydawany   osobom, 
które zdadzą egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym 
zawodzie oraz będą miały odpowiedni dla zawodu poziom wykształcenia 
ogólnego. 

 

Na wniosek osoby posiadającej dyplom, dana komisja okręgowa wydaje  
suplement Europass do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
ułatwiający poruszanie się po krajowym i europejskim rynku pracy. 

Dokumenty z jakimi przyjdą kandydaci na pracowników 



Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej 
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Brak informacji o zawodzie 

Świadectwo jest dokumentem 

potwierdzającym posiadanie wykształcenia 

Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej 



Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie 
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Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie 



Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe 
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Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe 



Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe - EUROPASS 
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Suplement EUROPASS do dyplomu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe 



MOŻLIWOŚĆ 2 

Pełnienie funkcji egzaminatora 

w konkretnym zawodzie 

WARUNEK: (a) zdobycie uprawnień oraz  

(b) wpis do ewidencji egzaminatorów 

OKE 

MOŻLIWOŚĆ 3 

Przeprowadzanie części 

praktycznej egzaminu 

WARUNEK: (a) prowadzenie praktycznej 

nauki zawodu oraz  

(b) upoważnienie uzyskane od OKE. 

ZAANGAŻOWANIE PRACODAWCÓW W PROCES EGZAMINOWANIA 

Jakie są możliwości włączenia pracodawców w system 
zewnętrznych egzaminów zawodowych? 

MOŻLIWOŚĆ 1 

Pracodawca autorem zadań 

egzaminacyjnych 



Korzyści dla pracodawców  

ze współpracy ze szkołami 

 
Bydgoszcz, 29 września 2014 r. 



UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ 

Udział pracodawców w: 

opracowaniu oferty szkoły - kształcenie w zawodzie, w którym 
na rynku pracy brakuje pracowników; 

opracowaniu programów nauczania - realizacja programu 
nauczania dla zawodu/praktycznej nauki zawodu 
uwzględniającego potrzeby konkretnego pracodawcy/grupy 
pracodawców; 

doposażeniu szkoły/placówki - wykorzystanie materiałów  
i technologii stosowanych w przedsiębiorstwie w trakcie 
realizacji praktycznej nauki zawodu – promocja;  

egzaminowaniu – weryfikacja umiejętności potencjalnych 
pracowników; 

Efekt: pozyskanie dobrze przygotowanych pracowników  
– absolwentów szkoły, znających technologie i materiały 
stosowane w przedsiębiorstwie, co powoduje, że pracodawca 
nie ponosi dodatkowych kosztów szkolenia. 
 

ZAANGAŻOWANIE PRACODAWCÓW W PROCES KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO – KORZYŚCI DLA PRACODAWCÓW 



UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ 

zwrot kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej - jeżeli 
odbywa praktyczną naukę zawodu w miejscowości poza miejscem 
zamieszkania i poza siedzibą szkoły (jeżeli możliwy jest codzienny 

dojazd) 

 

nieodpłatne zakwaterowanie i opiekę oraz ryczałt na wyżywienie  
w wysokości nie niższej niż 40 % diety przysługującej z tytułu 

podróży służbowej na obszarze kraju (jeżeli codzienny dojazd nie 
jest możliwy) 

UCZEŃ ODBYWAJĄCY PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU U PRACODAWCY 

MA JUŻ ZAPEWNIONE: 



UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ 

zapewnia warunki materialne do realizacji praktycznej nauki 
zawodu, w tym: 

a)  stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, 
sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, 
uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b) odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki 
higieny osobistej przysługujące pracownikom na danym stanowisku 
pracy, 

c) pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego 
oraz środków ochrony indywidualnej, 

d) nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące 
pracownikom na danym stanowisku pracy, zgodnie z przepisami  
w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, 

e) dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń 
socjalno-bytowych. 

OBOWIĄZKI PRACODAWCY PRZYJMUJĄCEGO UCZNIÓW LUB 

MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW NA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU 



UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ 

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę 

o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje 

dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli: 

 

 pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy 
albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje 
wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego 
młodocianych określone w przepisach  
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich 
wynagradzania; 

 

 młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do 
wykonywania określonej pracy i zdał egzamin. 
 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA – PRACOWNICY 

MŁODOCIANI 



UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ 

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego 

młodocianego pracownika wynosi: 

 

 w przypadku nauki zawodu - 8081 zł przy okresie kształcenia 
wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 

36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości 
proporcjonalnej do okresu kształcenia  

 

 w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 
254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA – PRACOWNICY 

MŁODOCIANI 



UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ 

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie 

obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, 

obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po 

ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Stosunek wynagrodzenia 

wynosi: 

w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4% (w roku 2014  

– nie mniej niż 149,60 zł); 

w drugim roku nauki – nie mniej niż 5% (w roku 2014  

– nie mniej niż 187,00 zł); 

w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6% (w roku 2014  

– nie mniej niż 224,40 zł). 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA – PRACOWNICY 

MŁODOCIANI 



UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ 

Pracodawcy mogą ubiegać się o refundację ze środków 

Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń wypłacanych 

młodocianym pracownikom do wysokości najniższych stawek, 

określonych w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego 

młodocianych i ich wynagradzania oraz składek na ubezpieczenie 

społeczne od refundowanych wynagrodzeń. Warunki i tryb 

refundowania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania  

ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych 

młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014 r., poz. 865) 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA – PRACOWNICY 

MŁODOCIANI 



UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do zadań samorządu 

województwa w zakresie polityki rynku pracy należy m.in. 

coroczne określanie i ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym, w terminie do dnia 30 kwietnia, po zasięgnięciu opinii 

wojewódzkiej rady rynku pracy, na podstawie klasyfikacji 

zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego, wykazu zawodów, w których 

za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może 

być dokonywana refundacja. 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA – PRACOWNICY 

MŁODOCIANI 



UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ 

Organy prowadzące szkoły, które organizują praktyczną naukę zawodu 

poza szkołą, zapewniają środki finansowe przeznaczone na: 

 
 refundowanie pracodawcom wynagrodzenia instruktorów praktycznej 

nauki zawodu – prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami –  
do wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
kontraktowego posiadającego dyplom ukończenia kolegium 
nauczycielskiego (od 1 września 2012 r. jest to kwota 1802 zł); 

 refundowanie pracodawcom dodatku szkoleniowego dla instruktorów 
praktycznej nauki zawodu prowadzących zajęcia praktyczne –  
w wysokości nie mniejszej niż 10% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku 
poprzedniego (nie mniej niż 400,44 zł); 

 refundowanie pracodawcom kosztów odzieży i obuwia roboczego oraz 
środków ochrony indywidualnej, niezbędnej na danym stanowisku 
szkoleniowym, przydzielonym uczniom na okres zajęć praktycznych 
pracodawcy w danym roku szkolnym – do wysokości 20% przeciętnego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku  
w czwartym kwartale roku poprzedniego (nie więcej niż 887,00 zł). 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 



UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ 

Ponadto: 

 

 opiekun praktyk zawodowych otrzymuje dodatek szkoleniowy nie 
niższy niż 10 % przeciętnego wynagrodzenia, o ile nie został zwolniony 
od świadczenia pracy (dodatek ten nie może być niższy niż 400,44 zł); 

 opiekun praktyk zawodowych może otrzymać od pracodawcy za okres 
prowadzenia praktyk zawodowych premię w wysokości nie niższej niż 
10% przeciętnego wynagrodzenia (premia ta nie może być niższa niż 
400,44 zł); 

 

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe przekazują pracodawcom,  

u których realizowana jest praktyczna nauka zawodu w formie praktyk 

zawodowych, środki na pokrycie dodatków i premii wypłacanych 

pracownikom za wykonywanie obowiązków opiekunów praktyk 

zawodowych oraz opłacanych od nich składek na ubezpieczenia 

społeczne. 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 
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Rok szkolny 
2014/2015 Rokiem 

Szkoły Zawodowców 
 

 

 

 


