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I Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w szkole.
W sesji styczeń/luty 2017 r. do obu części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie przystąpiło 50 słuchaczy zdających w następujących zawodach:



technik usług kosmetycznych – kwalifikacja A.61-

przystąpiło 24 słuchaczki,

tj. 96% zgłoszonych do egzaminu – zdawalność egzaminu 100%


opiekun

medyczny

–

kwalifikacja

Z.04

–

przystąpiło

26

słuchaczy,

tj. 92,3% zgłoszonych do egzaminu – zdawalność egzaminu 96,2%

Zdawalność w szkole ogółem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji styczeń/luty 2017 wynosi 98%.
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II Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla
poszczególnych zawodów.
1. Kierunek technik usług kosmetycznych
Kwalifikacja A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
Do egzaminu przystąpiło 24 słuchaczki, co stanowi 96% zgłoszonych do egzaminu.
Egzamin praktyczny zdało 100% słuchaczek przystępujących do egzaminu.
Egzamin teoretyczny zdało 100% słuchaczek przystępujących do egzaminu.
Średni wynik z egzaminu praktycznego wynosi 88,71%, natomiast z egzaminu teoretycznego
88,79%.
Zdawalność w tej kwalifikacji wyniosła 100%.
100% słuchaczek otrzymało świadectwo kwalifikacyjne.
Średni wynik

Wynik najwyższy

Wynik najniższy

Egzamin praktyczny

88,71%

98%

78%

Egzamin teoretyczny

88,79%

93%

85%

2. Kierunek: Opiekun medyczny
Kwalifikacja: Z 04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Do egzaminu w części teoretycznej przystąpiło 27 słuchaczy, co stanowi 96,43% zgłoszonych
do egzaminu. Do egzaminu w części praktycznej przystąpiło 26 słuchaczy, co stanowi
92,85% zgłoszonych do egzaminu.
Egzamin praktyczny zdało 96,2% słuchaczy przystępujących do egzaminu.
Egzamin teoretyczny zdało 100% słuchaczy przystępujących do egzaminu.
Średni wynik z egzaminu praktycznego wynosi 87,77%, natomiast z egzaminu teoretycznego
95,26%.
Zdawalność w tej kwalifikacji wyniosła 96,2%.
96,2 % słuchaczy otrzymało świadectwo kwalifikacyjne.

Egzamin praktyczny
Egzamin teoretyczny

Średni wynik
87,77%
95,26%

Wynik najwyższy
100%
98%

Wynik najniższy
74%
90%
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III Analiza porównawcza zdawalności egzaminu w OKE w Krakowie,
w województwie podkarpackim i w MSCKZiU w Jaśle

1. Zdawalność części pisemnej i praktycznej egzaminu.
Wykres nr 1. Porównanie zdawalności części pisemnej egzaminu.

Wynik egzaminu w MSCKZiU w Jaśle w etapie pisemnym jest wyższy od wyniku
województwa podkarpackiego i wyższy od wyniku OKE w Krakowie i wynosi on 100%.
Wykres nr 2. Porównanie zdawalności części praktycznej egzaminu.
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Wynik egzaminu w MSCKZiU w Jaśle w etapie praktycznym jest wyższy od wyniku
województwa podkarpackiego i wyższy od wyniku OKE w Krakowie i wynosi on 98%.
Wykres nr 3. Porównanie zdawalności ogółem (ilość osób, które otrzymało
świadectwo kwalifikacyjne).

Zdawalność egzaminu w MSCKZiU w Jaśle jest wyższa od zdawalności województwa
podkarpackiego i wyższa od wyniku OKE w Krakowie i wynosi w MSCKZiU w Jaśle
98%.

2. Zdawalność w kwalifikacji A.61.
Wykres nr 4 . Zdawalność egzaminu pisemnego w OKE, w województwie podkarpackim
i w szkole w kwalifikacji A.61.
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Zdawalność egzaminu pisemnego w naszej szkole w kwalifikacji A.61 jest wyższa niż
zdawalność egzaminu pisemnego w tej kwalifikacji w OKE w Krakowie i wyższa niż
zdawalność w województwie podkarpackim. Zdawalność w MSCKZiU w Jaśle wyniosła
100%.
Wykres nr 5. Zdawalność egzaminu praktycznego w OKE, w województwie
podkarpackim i w szkole w kwalifikacji A.61.

Zdawalność egzaminu praktycznego w naszej szkole w kwalifikacji A.61 jest wyższa niż
zdawalność egzaminu praktycznego w tej kwalifikacji w OKE w Krakowie i wyższa niż
zdawalność w województwie podkarpackim. Zdawalność w MSCKZiU w Jaśle wyniosła
100%.
Wykres nr 6. Zdawalność ogółem w OKE, w województwie podkarpackim i w szkole
w kwalifikacji A.61 (ilość osób, które otrzymały świadectwo kwalifikacyjne).
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Zdawalność ogółem w kwalifikacji A. 61 w naszej szkole jest wyższa niż w OKE
w Krakowie i wyższa, niż w woj. Podkarpackim i wyniosła 100%.

3. Zdawalność w kwalifikacji Z.04.
Wykres nr 7. Zdawalność egzaminu pisemnego w szkole, w województwie
podkarpackim i w OKE w kwalifikacji Z.04.

Zdawalność egzaminu pisemnego w naszej szkole w kwalifikacji Z.04 jest wyższa niż
zdawalność egzaminu pisemnego w tej kwalifikacji w OKE w Krakowie i wyższa niż
zdawalność w województwie podkarpackim. Zdawalność w MSCKZiU w Jaśle wyniosła
100%.
Wykres nr 8. Zdawalność egzaminu praktycznego w szkole, w województwie
podkarpackim i w OKE w kwalifikacji Z.04.
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Zdawalność egzaminu praktycznego w naszej szkole w kwalifikacji Z.04 jest wyższa niż
zdawalność egzaminu praktycznego w tej kwalifikacji w OKE w Krakowie i wyższa niż
zdawalność w województwie podkarpackim. Zdawalność w MSCKZiU w Jaśle wyniosła
96,2%.
Wykres nr 9. Zdawalność ogółem w szkole, w województwie podkarpackim
i w OKE w kwalifikacji Z.04 (ilość osób, które otrzymały świadectwo kwalifikacyjne).

Zdawalność ogółem w kwalifikacji Z.04 w naszej szkole jest wyższa niż w OKE w Krakowie
i wyższa niż w woj. Podkarpackim i wynosi 96,2%.
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