Wykaz zawodów i kwalifikacji wyodrębnionych w tych zawodach
oraz terminów przeprowadzania egzaminu zawodowego
(Podstawa programowa kształcenia w zawodach z 2019 r.)
4-LETNIE TECHNIKUM
Egzamin zawodowy przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2019 r. i w oparciu
o podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r. jest obowiązkowy. Przystąpienie do egzaminu zawodowego
we wskazanym przez Dyrektora Szkoły terminie jest jednym z warunków uzyskania promocji do klasy programowo wyższej / ukończenia szkoły.
dotyczy:
 uczniów czteroletniego technikum, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020 i realizują podstawę programową kształcenia w zawodzie
szkolnictwa branżowego z 2019 r.
 absolwentów czteroletnich techników, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego z 2019 r.
 absolwentów dotychczasowych czteroletnich techników, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w zawodach z 2012 roku – począwszy
od roku szkolnego 2025/2026
 absolwentów dotychczasowych czteroletnich techników, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 roku – począwszy
od roku szkolnego 2027/2028

Symbol
cyfrowy
zawodu

Nazwa zawodu

311943

Technik grafiki
i poligrafii cyfrowej

311408

311303

Oznaczenie
kwalifikacji

Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

Klasa 3 II półrocze

PGF.05.

Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Klasa 4 I półrocze

ELM.02.

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Klasa 3 II półrocze

ELM.05.

Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Klasa 4 I półrocze

ELE.02.

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Klasa 3 II półrocze

ELE.05.

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa 4 I półrocze

Technik elektronik

Technik elektryk

Technik informatyk
INF.03.

422104

Technik organizacji
turystyki

325511

Technik ochrony
środowiska

311930

Technik urządzeń
i systemów energetyki
odnawialnej

Termin egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie

PGF.04.

INF.02.
351203

Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych
i lokalnych sieci komputerowych
Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami
danych

Klasa 3 II półrocze
Klasa 4 I półrocze

HGT.07.

Przygotowanie imprez i usług turystycznych

Klasa 3 II półrocze

HGT.08.

Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Klasa 4 I półrocze

CHM.05.

Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

Klasa 4 I półrocze

ELE.10.

Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Klasa 3 II półrocze

ELE.11.

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Klasa 4 I półrocze

Wykaz zawodów i kwalifikacji wyodrębnionych w tych zawodach
oraz terminów przeprowadzania egzaminu zawodowego
(Podstawa programowa kształcenia w zawodach z 2019 r.)
5-LETNIE TECHNIKUM
Egzamin zawodowy przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2019 r. i w oparciu
o podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r. jest obowiązkowy. Przystąpienie do egzaminu zawodowego
we wskazanym przez Dyrektora Szkoły terminie jest jednym z warunków uzyskania promocji do klasy programowo wyższej / ukończenia szkoły.
dotyczy:
 uczniów pięcioletniego technikum, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020 i realizują podstawę programową kształcenia w zawodzie
szkolnictwa branżowego z 2019 r.
 absolwentów pięcioletnich techników, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego z 2019 r.

Symbol
cyfrowy
zawodu

Nazwa zawodu

311943

Technik grafiki
i poligrafii cyfrowej

311408

311303

Oznaczenie
kwalifikacji

Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

Klasa 4 II półrocze

PGF.05.

Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Klasa 5 I półrocze

ELM.02.

Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Klasa 4 II półrocze

ELM.05.

Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Klasa 5 I półrocze

ELE.02.

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Klasa 4 II półrocze

ELE.05.

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Klasa 5 I półrocze

Technik elektronik

Technik elektryk

Technik informatyk
INF.03.

422104

Technik organizacji
turystyki

325511

Technik ochrony
środowiska

311930

Technik urządzeń
i systemów energetyki
odnawialnej

Termin egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie

PGF.04.

INF.02.
351203

Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych
i lokalnych sieci komputerowych
Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami
danych

Klasa 4 II półrocze
Klasa 5 I półrocze

HGT.07.

Przygotowanie imprez i usług turystycznych

Klasa 4 II półrocze

HGT.08.

Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Klasa 5 I półrocze

CHM.05.

Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

Klasa 5 I półrocze

ELE.10.

Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Klasa 4 II półrocze

ELE.11.

Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Klasa 5 I półrocze

