Tegoroczne wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe pokazały, że opuszczający
mury szkoły absolwenci poradzili sobie lepiej niż ich koledzy z innych rejonów kraju. Uzyskane
przez nich wyniki w niektórych obszarach egzaminu zawodowego były prawie 100 % lepsze. Jest to
powód do dumy, jak również powód do dalszej wytężonej pracy na różnego rodzaju zajęciach
zawodowych, aby tegoroczny sukces powtórzyć w kolejnych latach.
Egzamin zawodowy, czyli potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest zewnętrznym egzaminem
państwowym przeprowadzanym w Polsce od 2004 roku przez Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne. Składa się z części pisemnej oraz praktycznej. Etap pisemny przeprowadzany jest
w szkole, którą ukończył zdający oraz ma formę testu, składającego się z dwóch części:
• sprawdzających wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie,
• sprawdzających wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością
gospodarczą.
Etap praktyczny przeprowadza się w ośrodku egzaminacyjnym. Polega na wykonaniu zadania,
sprawdzającego praktyczne umiejętności egzaminowanego z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.
Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:
z etapu pisemnego
• z części pierwszej – co najmniej 50 proc. punktów możliwych do uzyskania
• z części drugiej – co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania
z etapu praktycznego - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Absolwent, który zdał egzamin otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na
wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass –
Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.
Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogli przystąpić:
• uczniowie branżowych szkół I stopnia z oddziałami zasadniczych szkół zawodowych,
uczniowie techników, słuchacze szkół policealnych
• osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy
• osoby zdające egzamin zawodowy eksternistyczny oraz absolwenci.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzono w dwóch sesjach:
• I sesja od 9 stycznia do 16 lutego 2019. ,
• II sesja od 17 czerwca do 4 lipca 2019 r.
Według zestawienia OKE w Jaworznie, zdawalność egzaminów zawodowych w powiecie kłobuckim
w 2019 roku wyniosła 80,3 %, czyli jest to najwyższy wynik w województwie śląskim, gdzie średnia
wyniosła 71,15 %.

W takich zawodach jak technik handlowiec, technik logistyk, technik budownictwa, technik
pojazdów samochodowych zdawalność wyniosła 100%.

W drugiej sesji egzaminów przebiegających w terminie 17.06 – 4.07.2019 r. osiągnięcia naszych
absolwentów przedstawiają się równie imponująco. Dowodzi to, że sukcesy odniesione w pierwszej
sesji egzaminów to nie łut szczęścia lecz dowód na obszerną wiedzę uczniów i umiejętność jej
wykorzystania w teorii i praktyce.

Kształcący się w zawodach technik ekonomista, technik mechanik oraz monter zabudowy i robót
wykończeniowych mogą poszczycić się 100 % zdawalnością.

Wyniki naszych absolwentów na tle Powiatu Częstochowskiego oraz województwa obrazuje tabela
zamieszczona poniżej:
Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (2019 r.). Formuła
od 2012 r.
Sesja I
od 9.01. - 16.02.2019 r.

Sesja II
od 17.06. - 4.07.2019 r.

Powiat Kłobucki

80,3 %

89,0 %

Częstochowa

71,7 %

75,8 %

Powiat Częstochowski

60,5 %

92,2 %

Województwo śląskie

71,15 %

79,37 %

