
Załącznik 3A 
 

Lista zawodów, których dotyczy obowiązek upoważnienia do przeprowadzenia 
etapu praktycznego egzaminu – technika i szkoły policealne 

 

 

Lp. 
Symbol 
cyfrowy 
zawodu 

Nazwa zawodu 

1.  311[01] Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych 
2.  311[02] Technik analityk 
3.  311[07] Technik elektronik 
4.  311[08] Technik elektryk 
5.  311[10] Technik geodeta 
6.  311[22] Technik mechanizacji rolnictwa 
7.  311[37] Technik telekomunikacji 
8.  311[46] Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 
9.  311[47] Technik elektroenergetyk transportu szynowego 

10.  311[50] Technik mechatronik 
11.  311[51] Technik cyfrowych procesów graficznych 
12.  311[52] Technik pojazdów samochodowych 
13.  311[54] Technik energetyk 
14.  311[55] Technik gazownictwa 
15.  312[01] Technik informatyk 
16.  312[02] Technik teleinformatyk 
17.  313[01] Fototechnik 
18.  313[06] Asystent operatora dźwięku 
19.  313[09] Technik realizacji dźwięku 
20.  314[01] Technik nawigator morski 
21.  314[03] Technik mechanik okrętowy 
22.  314[05] Technik mechanik lotniczy 
23.  314[06] Technik awionik 
24.  315[02] Technik pożarnictwa*  
25.  321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego 
26.  322[01] Asystentka stomatologiczna 
27.  322[03] Higienistka stomatologiczna 
28.  322[05] Ortoptystka 
29.  322[06] Ratownik medyczny 
30.  322[09] Technik dentystyczny 
31.  322[10] Technik farmaceutyczny 
32.  322[12] Technik masażysta 
33.  322[15] Terapeuta zajęciowy 
34.  322[16] Technik optyk 
35.  322[17] Protetyk słuchu 
36.  322[19] Technik elektroradiolog 
37.  322[20] Dietetyk 
38.  322[21] Opiekunka dziecięca 
39.  341[02] Technik ekonomista 
40.  341[04] Technik hotelarstwa 
41.  347[10] Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego 
42.  412[01] Technik rachunkowości 
43.  419[01] Technik prac biurowych 
44.  512[01] Kelner 
45.  512[02] Kucharz 
46.  513[02] Opiekun medyczny**  
47.  514[02] Technik usług fryzjerskich 
48.  514[03] Technik usług kosmetycznych 
49.  712[07] Renowator zabytków architektury **  

* dotyczy szkół innych niż publiczne prowadzone przez ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych 

** zawody, dla których przewidziano organizację etapu praktycznego egzaminu na zasadach 
określonych dla zawodów, w których kształcenie odbywa się w zasadniczych szkołach 
zawodowych 

          zawody, dla których organizacja etapu praktycznego egzaminu wymaga przygotowania 
stanowisk zgodnie z opisem wyposażenia dla ośrodka egzaminacyjnego ustalonym na dany rok 
(aktualizacje www.oke.wroc.pl/serwis dyrektora) 

 

http://www.oke.wroc.pl/serwis

	Nazwa zawodu
	Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych
	Technik analityk
	Technik elektronik
	Technik elektryk
	Technik geodeta
	Technik mechanizacji rolnictwa
	Technik telekomunikacji
	Technik mechatronik
	Technik cyfrowych procesów graficznych
	Technik pojazdów samochodowych
	Technik energetyk
	Technik gazownictwa
	Technik informatyk
	Technik teleinformatyk
	Fototechnik
	Asystent operatora dźwięku
	Technik realizacji dźwięku
	Technik mechanik okrętowy
	Technik żywienia i gospodarstwa domowego
	Asystentka stomatologiczna
	Higienistka stomatologiczna
	Ratownik medyczny
	Technik dentystyczny
	Technik farmaceutyczny
	Technik masażysta
	Terapeuta zajęciowy
	Technik optyk
	Protetyk słuchu
	Technik elektroradiolog
	Dietetyk
	Opiekunka dziecięca
	Technik hotelarstwa
	Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego
	Technik rachunkowości
	Technik prac biurowych
	Kelner
	Technik usług fryzjerskich
	Technik usług kosmetycznych
	Renowator zabytków architektury ** 

