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Szanowna Pani Prezes,
odpowiadając na Państwa postulaty dotyczące egzaminów zewnętrznych
w dobie pandemii, uprzejmie wyjaśniam.
Decyzje o przejściu szkół i placówek na nauczanie z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość zarówno w roku szkolnym 2019/2020 jak
również 2020/2021 były podyktowane dużym dobowym przyrostem zachorowań
na COVID-19. Minister właściwy do spraw oświaty zarówno podczas I jak i II fali
pandemii na bieżąco monitorował sytuację epidemiologiczną i dostosowywał
do niej plan łagodzenia obostrzeń. Biorąc pod uwagę specyfikę kształcenia
zawodowego, które w dużej mierze polega na kształtowaniu umiejętności
praktycznych, szczególnie istotne było przywrócenie możliwości realizacji zajęć
praktycznych i praktyk zawodowych.
W maju i czerwcu 2020 r. stopniowo przywracana była możliwość prowadzenia
zajęć praktycznych1. Ponadto szkoły ponadpodstawowe zapewniały uczniom,
którzy m.in. przygotowywali się do egzaminu zawodowego, konsultacje
z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w tym zajęcia z zakresu
kształcenia zawodowego.
Od 1 września 2020 r.2 uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe rozpoczęli naukę w tradycyjnej, stacjonarnej formule. W szkołach
i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, zajęcia z zakresu
teoretycznych przedmiotów zawodowych, turnusów dokształcania teoretycznego
młodocianych pracowników, praktycznej nauki zawodu można było realizować

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 odpowiednio z dnia 29 kwietnia 2020 r.
(Dz. U. poz. 781), z dnia 14 maja 2020 r. (Dz. U. poz. 872), oraz z dnia 28 maja 2020 r. (Dz. U. poz. 953).
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1389).
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stacjonarnie, o ile sytuacja epidemiologiczna na terenie jednostki systemu
oświaty nie zagrażała zdrowiu ucznia.
Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami tak
jak w okresie szkolnych ferii letnich realizowali zajęcia praktyczne
u pracodawców zgodnie z przepisami prawa pracy.
Od 24 października do 8 listopada 2020 r.3, szkoły i placówki prowadzące
kształcenie zawodowe przeszły w całości na nauczanie zdalne.
Natomiast już od 9 listopada 2020 r., w celu umożliwienia uczniom przygotowania
do egzaminów zawodowych, podobnie jak miało to miejsce w ubiegłym roku
szkolnym, stopniowo wprowadzano możliwość organizacji części zajęć
praktycznych stacjonarnie.
Ponadto, mając na uwadze odpowiednie przygotowanie uczniów i słuchaczy
do egzaminów zawodowych przeprowadzanych w sesji egzaminacyjnej styczeńluty 2021 r., dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w okresie
9-16 listopada 2020 r. wprowadził możliwość zmian w planowaniu egzaminów.
Ośrodki egzaminacyjne mogły, w uzgodnieniu ze zdającymi, podjąć decyzję
o podtrzymaniu wcześniejszego zgłoszenia do egzaminu w sesji zimowej albo
zdecydować o przesunięciu tego egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2021,
zgodnie z harmonogramami opublikowanymi w komunikacie CKE. Z informacji
uzyskanych od CKE wynika, że ponad 98,7% zdających, spośród osób
zgłoszonych na egzamin, zamierza przystąpić do egzaminu w obecnej sesji.
Jednocześnie informuję, że terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie oraz egzaminów zawodowych w sesji styczeń-luty 2021 nie uległy
zmianie. Egzaminy są przeprowadzane zgodnie z harmonogramami ogłoszonymi
przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 20 sierpnia 2020 r.4. Daty te
są rozwiązaniem optymalnym biorąc pod uwagę potrzeby zdających w zakresie
uzyskania dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i kompetencji
do wykonywania poszczególnych zawodów i umożliwiających podjęcie
zatrudnienia w danym zawodzie.
Nie zmieniono również zakresu umiejętności sprawdzanego podczas
ww. egzaminów. Egzamin zawodowy jest bowiem formą oceny poziomu
opanowania przez zdających wiadomości i umiejętności z zakresu kwalifikacji
wyodrębnionej w danym zawodzie, ustalonych w podstawie programowej
kształcenia w zawodzie, a jego zdanie ma poświadczać odpowiednie
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1870).
4 https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1_2021_PP2012-EPKwZ.pdf
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2_2021_PP2017_EPKwZ.pdf
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.2021_PP2019_EZ.pdf
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przygotowanie do wykonywania danego zawodu i wykonywania zadań
zawodowych w prawidłowy sposób.
Szczególne rozwiązania dotyczące przystępowania do nowych egzaminów
zawodowych przeprowadzanych w sesji styczeń-luty 2021 r. wprowadzono
natomiast dla słuchaczy szkół policealnych. Zgodnie z obecnie obowiązującymi
przepisami ustawy o systemie oświaty jednym z warunków ukończenia szkoły
policealnej lub uzyskania promocji na semestr programowo wyższy przez
słuchaczy, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020 i w latach
późniejszych, jest przystąpienie do nowego egzaminu zawodowego. W związku
z obecną sytuacją epidemiczną wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym
słuchacze szkół policealnych, którzy kształcą się w zawodach szkolnictwa
branżowego uzyskają promocję na semestr programowo wyższy lub ukończą
szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej lub klasyfikacji końcowej ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymają pozytywne
semestralne oceny klasyfikacyjne, wyjątkowo bez konieczności spełnienia
warunku dotyczącego przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji zimowej
2020/2021.
W najbliższej sesji egzaminacyjnej egzaminy zostaną przeprowadzone,
podobnie jak w sesji wiosennej 2020 r., w zaostrzonym reżimie sanitarnym 5.
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminy zawodowe
zostały również wyłączone z zakazów i nakazów, o których mowa
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii6.
Z poważaniem

Piotr Bartosiak
Dyrektor
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości
Pani Ewa Konikowska-Kruk, ZNP, ekonikowska@znp.edu.pl
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Dz.U. poz. 2316.
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