Zespół Oświaty Zawodowej
i Problematyki Społecznej, Warszawa, 26 maja 2020 r.
(materiał wewnętrzny przeznaczony dla izb rzemieślniczych)

II. Komunikat w sprawie przygotowań komisji egzaminacyjnych
izb rzemieślniczych
do przeprowadzenia w 2020 r.
egzaminów czeladniczych i mistrzowskich
podsumowanie konsultacji, po telekonferencji w dniu 14.05.2020 r.
KONTEKST:
W związku z pandemią w systemie prawa pojawiło się szereg regulacji prawnych
mających na celu wprowadzenie rozwiązań związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Minister edukacji korzystając, że specjalnych uprawnień, wynikających z ustawy prawo
oświatowe (art.30c), podjął szereg tzw. jednorazowych rozporządzeń m.in. dotyczące
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 - do 7 czerwca, przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w
jednostkach systemu oświaty.
Na stronach internetowych (24.04.2020 r.) opublikowano, ustalony przez dyrektora CKE
harmonogram egzaminów:
 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020 r.
 egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca 2020 r., przy czym nie
będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych.
 egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9
lipca 2020 r.
Matury i egzaminy w 2020 r. muszą być przeprowadzone z zachowaniem
szczególnych zasad bezpieczeństwa.
Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym,
a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną
Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które
przede wszystkim zapewnią uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek
bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu
pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19
dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men
- informacje do wykorzystania przez izby rzemieślnicze przy tworzeniu indywidualnych
procedur.
Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów
zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – to główne kwestie ujęte w podpisanym w
dniu 19 maja rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej dostępne na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r-regulacje-prawne
Men ustaliło terminy odebrania świadectw szkolnych i zaświadczeń:
 31 sierpnia 2020 r. będą ogłoszone wyniki z egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie. Szkołom przekazane zostaną również świadectwa i
dyplomy potwierdzające kwalifikacyjne zawodowe.
 12 października 2020 r. będą ogłoszone wyniki egzaminu zawodowego i
przekazane certyfikaty oraz dyplomy zawodowe.
W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów
dodatkowych będzie tylko w formie pisemnej.

Przygotowania do organizacji w 2020r. egzaminu czeladniczy –
przygotowania
komisji
egzaminacyjnych
przygotowania
izb
rzemieślniczych
Przepisy tzw. „dowodowe”, wydawane przez resort edukacji, nie odnoszą się wprost do
egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, jednakże ze względu na bezpieczeństwo osób
przystępujących do egzaminów, jak też wszystkich innych, które mają udział w
przeprowadzeniu egzaminu wskazane jest przygotowanie przez izby indywidualnych
wytycznych , dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów,
uwzględniających ograniczenia i zabezpieczenia określone przez Ministra Zdrowia oraz
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz uwarunkowania dotyczące organizacji części
praktycznej i teoretycznej egzaminów.
Zgodnie z §7 ust.1 pkt 1) lit. a oraz §13 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878) - działalność
związana z organizacją i przeprowadzaniem egzaminów, określonych w odrębnych
przepisach, podlega wyłączeniu spod czasowego ograniczenia (do odwołania)
funkcjonowania określonych instytucji.
Terminy egzaminów czeladniczych i mistrzowskich nie są ustalane centralnie,
bowiem egzaminy te odbywają się w ciągu całego roku, w zależności od złożonych w izbie
rzemieślniczej wniosków osób ubiegających się o dopuszczenie do egzaminu
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie
egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego,
przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. (Dz. z 2017, poz.
89, 1607 z 2019r. poz. 2468):
„§ 12. ust.4. Termin i miejsce przeprowadzenia etapu praktycznego oraz poszczególnych
części etapu teoretycznego egzaminu ustala przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w
porozumieniu z izbą rzemieślniczą.”
W 2020 r. izby rzemieślnicze przygotują harmonogramy egzaminów czeladniczych i
mistrzowskich, przyjmując:
 ich rozpoczęcie po 22 czerwca br. – tj. analogicznym terminie, jak ustalony dla
egzaminów w OKE.
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Liczba terminów egzaminów uzależniona będzie od liczby zgłoszonych wniosków o
dopuszczenie do egzaminu oraz warunków techniczno-organizacyjnych, jakimi
dysponuje izba.

Świadectwa czeladnicze izby rzemieślnicze będą mogły wystawić z dacie zgodnej z datą
podpisania świadectwa czeladniczego (konieczność skoordynowania wpisów w księgach
wieczystych).
Najczęściej, stosowana dotychczas praktyka polega na wpisywaniu na świadectwie daty
etapu teoretycznego egzaminu.

Przygotowania:
1) Niezbędność przeprowadzenie rozeznania, ile wniosków do egzaminów w
poszczególnych zawodach należy się spodziewać.
2) Przygotowanie instrukcji na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa
sanitarnego, przesłanej wraz z zawiadomieniem o terminach egzaminu, z
wykorzystaniem ustaleń przyjętych dla egzaminów zawodowych.
3) Niezbędna ocena technicznych warunków organizacji egzaminów w okresie
pandemii, co musi być wykonane indywidualnie przez każdą z izb rzemieślniczych
z uwzględnieniem:
4) etap teoretyczny:
a) liczba osób, które mogą wziąć udział w części teoretycznej egzaminu, biorąc
pod uwagę salę jaką dysponujemy i przewidując 2-metrowe odległości
pomiędzy osobami zdającymi,
b) zapewnienie właściwej dezynfekcji sali oraz pomieszczenia sanitarnego,
wyposażonego w niezbędne środki higieniczne wraz z instrukcja mycia rąk,
c) zorganizowanie pomiaru temperatury ciała osób wchodzących na salę
(zdający, komisja egzaminacyjna,),
d) ograniczenia obecności na sali wyłącznie do; osób zdających egzamin oraz
członków komisji egzaminacyjnej.
e) poinformowanie w dniu egzaminu o przyjętych zasadach związanych z
zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego
etap praktyczny:
a) dokonanie ustaleń z pracodawcami, do których będą kierowane osoby na
wykonanie etapu praktycznego egzaminu
b) w ramach instruktażu stanowiskowego (ppoż. i bhp) poinformować osoby
przystępujące do wykonania zadań egzaminacyjnych o wprowadzonych
zasadach dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego,
c) zawiadomienia o terminach egzaminów uzupełnić o informacje, że
warunkiem wstępu na salę egzaminacyjną lub do miejsca wykonania etapu
praktycznego jest posiadanie: środka ochronnego na drogi oddechowe typu
maseczka, przyłbica oraz rękawiczek,
d) powiadomienie osób zdających, że przed wejściem na salę lub do miejsca
wykonania etapu praktycznego będzie mierzona temperatura ciała.
5) Przygotowanie członków komisji egzaminacyjnej i potwierdzenie gotowości
udziału w egzaminie, organizowanym z zastosowaniem środków ochronnych.
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Rozważane zmiany w przepisach:
Zdecydowana większość izb rzemieślniczych (20 pisemnych odpowiedzi) negatywnie
odniosło się do zmian w rozporządzeniu MEN odnośnie kwestii:
a) rezygnacji z etapu praktycznego egzaminu czeladniczego czy mistrzowskiego,
b) rezygnacji z części ustnej etapu teoretycznego egzaminu czeladniczego lub
mistrzowskiego,
c) wyjątkowej zgody na przeprowadzenie w roku 2020 etapu teoretycznego w
częściach pisemnych egzaminów czeladniczego i mistrzowskiego w systemie
zdalnym z wykorzystaniem egzaminu on-line,
d) opłat za egzaminy oraz wynagrodzeń członków komisji
Po dodatkowych konsultacjach przyjęto, iż ZRP nie będzie wnioskował o zmianę
dotyczącą zmniejszenia liczby (z dwóch do jednej osoby) członków zespołu
nadzorującego wykonanie zadań egzaminacyjnych z części praktycznej.
W opiniach izb rzemieślniczych znalazły się argumenty przemawiające za utrzymaniem
tej zasady, co na wypadek komplikacji w czasie trwania wykonania zadań
egzaminacyjnych będzie tworzyło elastyczną sytuacje dla organizacji i przebiegu
egzaminu.

Modernizacje organizacyjne:
W planowaniu egzaminów izby rzemieślnicze, współpracując z komisjami
egzaminacyjnymi będą koncentrowały się nad stworzeniem odpowiednich zabezpieczeń,
wynikający z trwającej pandemii oraz zminimalizowaniem czasu trwania egzaminu.
Izby rzemieślnicze w uzgodnieniu z komisjami egzaminacyjnymi dokonają weryfikacji,
stosowanych przez komisje egzaminacyjne, szczegółowych kryteriów oceniania
wykonania zadań na egzaminach czeladniczych i mistrzowskich oraz sposób organizacji
poszczególnych etapów egzaminów – z uwzględnieniem:
a) zmniejszenie do minimum liczby zadań na etap praktyczny
b) zweryfikowanie treści zadań na etap praktyczny, aby zminimalizować czas ich
wykonania,
c) zweryfikowanie liczby zadań w części ustnej egzaminu, z zachowaniem 3
tematów (z każdego tematu musi być ocena),
d) w przypadku egzaminu w zawodzie fryzjer nie przewiduje się zmiany
Załącznika nr 1 do Uchwały z dnia 31.03. 2014 r. Zarządu Związku Rzemiosła
Polskiego, zawierającego zadania do etapu praktycznego egzaminu
czeladniczego i mistrzowskiego w zawodzie fryzjer, pozostawiając do wyboru
komisji egzaminacyjnej oraz izby rzemieślniczej w jakiej formule będzie
przebiegał etap praktyczny egzaminu tj. z wykorzystaniem dwóch główek
treningowych lub dwóch modeli. W kwestii ilości zadań do wykonania na
proponuje się przyjęcie rozwiązania polegającego, na wyborze, przed
rozpoczęciem etapu praktycznego kilku zadań wymienionym ustalonych w
w/w Załączniku. W zawiadomieniu osoby zdające otrzymują pełny katalog
zadań, a do wykonania są wybrane 3-4 według uznania komisji. Przy czym
należy konsekwentnie stosować taką formułę na wszystkich egzaminach,
organizowanych w okresie pandemii.,
e) w uzgodnieniu z przewodniczącymi komisji dokonanie rozeznania, pod kątem
możliwości przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu czeladniczego w
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siedzibie pracodawcy rzemieślnika, gdzie młodociany pracownik realizuje
praktyczną naukę zawodu,
f) przygotowanie instrukcji postępowania w czasie trwania egzaminu

Materiały udostępnione do wykorzystania:
1. Opracowania Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach:
Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i inne tego typu salony, świadczące istotne usługi dla
ludności, muszą jak najwcześniej podjąć wysiłki, by wznowić swą działalność.
Mając na uwadze stopniowe „odmrażanie” i powrót do normalnego trybu prowadzenia
działalności, należy zastanowić się nad rozwiązaniami ograniczającymi ryzyko zarażenia korona
wirusem, które zwiększą bezpieczeństwo klientów oraz pracowników.
Dlatego przedstawiamy poniżej rekomendowane działania:
I. Zabezpiecz siebie i innych
1. Zapewnij dostęp do masek lub przyłbic (obu ochron jednocześnie), jednorazowych
peleryn dla klientów i fartuszków dla pracowników (najlepiej z długim rękawkiem),
a także płynów dezynfekujących i rękawiczek dla personelu i klientów.
2. W większości środki te dostępne są w każdej aptece, sklepie medycznym lub
hurtowni fryzjerskiej.
3. W przypadku przyłbic, które mogą się okazać wygodniejszym rozwiązaniem,
rekomendujemy jednego z naszych przedsiębiorców. Firma ROMA wykona dla
Państwa i prześle na adres dowolną ilość przyłbic. Informacja pod numerem tel. 513
018 735 lub w siedzibie Izby, Cechu.
4. W miarę możliwości zalecamy wykorzystywanie jednorazowych peleryn, a w
przypadku ich braku, konieczność każdorazowego prania(dezynfekcji) peleryny
wielokrotnego użycia po wizycie każdego klienta. To samo zalecenie dotyczy
pracowników w zakresie ubrań ochronnych.
II. Organizuj bezpiecznie pracę
1. Dopuszczaj do pracy personel po uprzednim zmierzeniu temperatury
i upewnieniu się, że jest ona prawidłowa. Dlatego zakład należy wyposażyć sprawny
termometr bezdotykowy. Pracownicy z jakimikolwiek objawami chorobowymi
natychmiast muszą odsunięci od pracy.
2. Zorganizuj tak stanowiska pracy by znajdowały się w odległości minimum 2 metry
od siebie.
Jeśli nie ma takiej technicznej możliwości, postaraj się zainstalować ekran
oddzielający w formie np. ścianki z pleksiglasu.
3. Dopilnuj, aby personel oraz wszyscy klienci nosili maseczki na terenie lokalu.
4. Zwracaj uwagę na każdorazową dezynfekcją m.in. fotelów w tym oparć, blatów oraz
opakowań kosmetyków, po każdorazowej wizycie klienta.
5. Wprowadź obowiązek dezynfekcji rąk lub założenia zapewnionych przez salon
rękawiczek (mogą być foliowe) przez klientów przed wejściem do lokalu.
6. Wprowadź w swoim salonie większą częstotliwości mycia oraz dezynfekcji zgodnie z
opracowanym przez lokal usługowy planem.
7. Ogranicz rozmowy pomiędzy personelem a klientami, do minimum niezbędnego do
zrealizowania usługi.
8. W salonach kosmetycznych/manicure zastosuj ekrany oddzielające klientów od
personelu na wysokości twarzy i rąk.
III. Ogranicz liczbę osób przebywających w zakładzie
1. Wprowadź zasadę, że w salonie może przebywać tylko tylu klientów, ile jest
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stanowisk do ich obsługi
2. Umawiaj klientów telefonicznie przyjmując odpowiednią rezerwę potrzebną na
ewentualny przedłużenie poprzedniej usługi i dezynfekcję. Nie dopuszczaj do
tworzeniu się kolejek w salonie.
3. Wszyscy musimy dbać wspólnie o swoje zdrowie i dlatego poinstruuj klientów, że
jeśli tylko mają podejrzenia jakiekolwiek stanu chorobowego muszą o tym Cię
poinformować - Klient też musi mieć świadomość odpowiedzialności za was.
4. Ogranicz czas spędzany przez klientów w salonie do minimum niezbędnego do
zrealizowania usługi.
5. Ogranicz wizyty domowe. Świadczenie usług tylko na terenie zakładu, który jest
odpowiednio przygotowany, zmniejsza ryzyko zarażenia.
Stosowanie powyższych zaleceń pozwoli zapewnić bezpieczeństwo klientom i pracownikom
salonów fryzjerskich, kosmetycznych. Pamiętajmy jednak, że traktowanie poważnie zaleceń
sanitarnych doprowadzić będzie do zwiększania obopólnego zaufania klientów i zakładów
usługowych, a branży pozwoli to przywrócić zdolność do świadczenia usług.
__________________________________________
1. Propozycja do procedury egzaminacyjnej w związku z COVID-19
W zawiadomieniach do egzaminu muszą znaleźć się informacje o zabezpieczeniach związanych z
COIVID 19:
- opis zaostrzonej procedury sanitarnej
- konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej i stosownych odległości.
- obowiązku zjawienia się o odpowiednio wcześniej przed egzaminem
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