КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ (EGZAMIN ZAWODOWY)
Під час навчання у технікумі учні складають іспити, що підтверджують професійну
кваліфікацію.
Розклад іспитів у КШЕіСП:
У 5-РІЧНОМУ ТЕХНІКУМІ (ПІСЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ)
 ТЕХНІК-ЕКОНОМІСТ (№ професії: 331403)
 III клас (червень) – спеціалізація EKA.04. Ведення документації у структурному
підрозділі.
 V клас (січень) – спеціалізація EKA.05. Ведення кадрових питань та питань
оплати праці, а також управління фінансами структурних підрозділів.
 ТЕХНІК-ЛОГІСТ (№ професії: 333107)
 III клас (червень) – спеціалізація SPL.01. Складське обслуговування
 V клас (січень) – спеціалізація SPL.04. Організація транспортування.
 ТЕХНІК РЕКЛАМИ (№ професії: 333907)
 III клас (червень) – спеціалізація PGF.07. Створення рекламного повідомлення
 V клас (січень) – спеціалізація PGF.08. Управління рекламною кампанією
 ТЕХНІК ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ (№ професії: 422104)
 II клас (червень) – спеціалізація HGT.07. Підготовка туристичних заходів та
послуг
 V клас (січень) – спеціалізація HGT.08. Обслуговування клієнтів і розрахунок
туристичних заходів та послуг
УВАГА!
Складання іспиту у встановлений для класу термін є обов’язковим та є умовою
переведення до наступного класу.
НАЙВАЖЛИВІША ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІСПИТ:
 Кваліфікаційний іспит для кожної спеціалізації складається з двох частин:
письмової та практичної.
 Письмова частина – це тест закритої форми, яка передбачає вибір однієї
правильної відповіді, містить 40 питань.
 Практична частина – це конкретне завдання, що стосується професії, при
розв’язанні якого перевіряються знання та вміння, передбачені навчальною
програмою для даної спеціалізації. Залежно від професії, це завдання
розв’язується на екзаменаційному листку (форма D – спеціалізації SPL.01, SPL.04,
HGT.07 та HGT.08.) або за допомогою комп’ютера з відповідним програмним
забезпеченням (форма DK – спеціалізація EKA.04, EKA.05, PGF.07. та PGF.08.)
 Під час складання письмової та практичної частини кваліфікаційного іспиту
кандидати можуть використовувати матеріали та допоміжне обладнання, вказані у
повідомленні директора Центральної екзаменаційної комісії.
 Кандидат склав кваліфікаційний іспит (egzamin zawodowy), якщо він отримав:

 з письмової частини – не менше 50% балів з максимально можливих, та
 з практичної частини – не менше 75% балів з максимально можливих.
 Кандидат, який склав кваліфікаційний іспит з відповідної спеціалізації, отримує
свідоцтво про підтвердження професійної кваліфікації, видане Окружною
екзаменаційною комісією.
 Учень, який не склав одну або обидві частини кваліфікаційного іспиту, може
складати їх на наступних екзаменаційних сесіях під час або після навчання.
 Екзаменаційні сесії проводяться двічі на рік – у січні та червні – згідно з графіком
Центральної екзаменаційної комісії. Для того, щоб скласти сесію, необхідно подати
заяву на складання іспиту. Кінцевий термін подання заяви вказано у графіку
іспитів на відповідний календарний рік, опублікованому на сайті ЦЕК.
 Результат іспиту не впливає на переведення учня до наступного класу.
 Умови та форма проведення кваліфікаційного іспиту можуть бути адаптовані до
освітніх потреб та психофізичних можливостей учня. Детальна інформація для осіб,
які складають іспит, міститься в ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ПРОВЕДЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ та у ПОВІДОМЛЕННІ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
 Після оголошення результатів даної сесії особа, яка складає іспит, має право
ознайомитися зі своєю перевіреною роботою. Деталі та процедури ознайомлення
можна знайти на вебсайті Окружної екзаменаційної комісії у Лодзі.
 Переможець та фіналіст тематичного турніру або олімпіади, які пов’язані з обраним
предметом чи галуззю знань, дані якого містяться у переліку, який розміщує
Міністр з питань освіти та виховання, та оголошуються у Бюлетені публічної
інформації, звільняється від складання письмової частини кваліфікаційного іспиту.
Звільнення від складання іспиту прирівнюється до отримання з письмової частини
кваліфікаційного іспиту найвищого результату – 100%.

