PROCEDURA
organizowania i przeprowadzania
testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej dla
absolwentów technikum transportu drogowego od 2012 roku

Procedura została opracowana na podstawie:
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr
83, poz. 562 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada
2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych
przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz.
1489), §7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach,
szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 228,
poz. 1490), rozporządzenia RM z 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz.278 z późn. zm.)
oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125,
poz. 874 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r.
w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z dnia 2 kwietnia
2010 r.).
Test kwalifikacyjny w zakresie kwalifikacji wstępnej zwany dalej testem kwalifikacyjnym
jest przeprowadzany po etapie pisemnym egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe w zawodzie technik transportu drogowego w terminie ustalonym przez
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Wynik testu kwalifikacyjnego nie ma wpływu na wynik egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe.
Arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi do przeprowadzania testu kwalifikacyjnego są
przekazywane do szkół/placówek podczas dystrybucji materiałów egzaminacyjnych na
egzamin zawodowy.

1. Zgłaszanie uczniów/słuchaczy oraz absolwentów
kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej

do

testu

1.1. Uczeń/słuchacz który zamierza przystąpić do testu kwalifikacyjnego w zakresie
kwalifikacji wstępnej, składa pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do
egzaminu zawodowego w zawodzie technik transportu drogowego w terminie
określonym w procedurach organizacji i przebiegu egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe.
1.2. Dyrektor szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu drogowego, po
zakończeniu zajęć szkolnych w ostatnim semestrze nauki, przesyła do
dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wniosek o przeprowadzenie
testu kwalifikacyjnego dla osób, które ukończyły szkolenie w ramach
kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Wniosek zawiera
nazwiska i imiona osób szkolonych, numery PESEL, zakres odbytego
szkolenia oraz informację, w ramach jakiej kategorii prawa jazdy osoby były
szkolone.

2. Przebieg testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej
2.1. Test kwalifikacyjny w zakresie kwalifikacji wstępnej odbywa się w terminie
przeprowadzania etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe w zawodzie technik transportu drogowego 342[05], ustalonym
przez dyrektora CKE i ogłoszonym na stronie internetowej www.cke.edu.pl, nie
później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.
2.2. Test kwalifikacyjny zostaje przeprowadzony po zakończeniu etapu pisemnego
egzaminu i przerwie 30 min.
2.3. Test kwalifikacyjny jest przeprowadzany zgodnie z obowiązującymi
procedurami organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe od 2012 r. w części dotyczącej etapu pisemnego
egzaminu z wyjątkiem postępowania z arkuszami egzaminacyjnymi po
zakończeniu egzaminu. Arkusze egzaminacyjne po zakończeniu egzaminu są
zbierane przez PZN, zabezpieczane i przekazywane tak jak karty odpowiedzi
do komisji okręgowej w sposób określony przez dyrektora tej komisji.

3. Ogłoszenie
zawodowej

wyników

i

wydawanie

świadectw

kwalifikacji

1. Wyniki testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej jest ustalany na
podstawie odczytanych elektronicznie kart odpowiedzi wypełnionych przez
zdających, przekazanych przez szkołę/placówkę do OKE.
2. Wynik testu kwalifikacyjnego uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia
co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi na 20 pytań zawartych w teście
podstawowym oraz 5 poprawnych odpowiedzi na 10 pytań zawartych w teście
specjalistycznym.
3. Wynik testu kwalifikacyjnego ustala i ogłasza okręgowa komisja egzaminacyjna.
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4. Zdający, który uzyskał wynik pozytywny testu kwalifikacyjnego otrzymuje
świadectwo kwalifikacji zawodowej, wydane przez OKE, zgodnie z odrębnymi
przepisami.
5. Wyniki egzaminu zawodowego oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje
zawodowe i świadectwa kwalifikacji zawodowe zdających komisja okręgowa
przekazuje dyrektorowi szkoły/placówki w której zdający zdawali etap pisemny
egzaminu zawodowego, lub upoważnionej przez niego osobie, w terminie
ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, po zasięgnięciu opinii dyrektorów
komisji okręgowych.
6. Świadectwa kwalifikacji zawodowej są wydawane w terminie i miejscu
wydawania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie
technik transportu drogowego.
7. Dyrektor szkoły/placówki lub upoważniona przez niego osoba przekazuje
świadectwa kwalifikacji zawodowej zdającym.
8. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w terminie 21 dni od dnia wydania
przekazuje do centralnej ewidencji kierowców dane osób którym wydano
świadectwa kwalifikacji zawodowej.
Przekazywane dane:
- imię i nazwisko,
- data i miejsce urodzenia,
- numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludności (PESEL) albo rodzaj, serię, numer oraz państwo wydania
dokumentu potwierdzającego tożsamość – w przypadku osoby
nieposiadającej numeru PESEL
- rodzaj i zakres kwalifikacji oraz numer i datę wydania świadectwa
kwalifikacji zawodowej.

Artur Gałęski
p.o. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
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