Zintegrowany Rejestr Kwaliﬁkacji
Kwaliﬁkacja - podgląd
Nazwa kwaliﬁkacji
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
Skrót nazwy

Rodzaj kwaliﬁkacji
kwaliﬁkacja pełna
Poziom PRK/ERK
1
Krótka charakterystyka kwaliﬁkacji, obejmująca informacje o działaniach lub zadaniach, które
potraﬁ wykonywać osoba posiadająca tę kwaliﬁkację
Nie dotyczy
Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwaliﬁkacji [godz.]
Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwaliﬁkacji
Nie dotyczy

Wymagane kwaliﬁkacje poprzedzające
Opis
Nie dotyczy
Lista

W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji
Zgodnie z art. 44q ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425.
Zapotrzebowanie na kwaliﬁkację
Nie dotyczy
Odniesienie do kwaliﬁkacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwaliﬁkacji ujętych w ZRK
zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się

Nie dotyczy

Streszczenie opinii uzyskanych podczas konsultacji projektu kwaliﬁkacji
Nie dotyczy
Typowe możliwości wykorzystania kwaliﬁkacji
Nie dotyczy
Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
Nie dotyczy
Odniesienie do poziomu sektorowych ram kwaliﬁkacji (o ile dotyczy)
Nie dotyczy
Data włączenia kwaliﬁkacji do ZSK

Podstawa prawna
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000977+2014%2409%2401&min=1.
Zestawy efektów uczenia się
Informacje o instytucjach uprawnionych do nadawania kwaliﬁkacji
Instytucja uprawniona do nadawania kwaliﬁkacji
Każda szkoła podstawowa
Data uzyskania uprawnień do nadawania kwaliﬁkacji
Termin wykonania ewaluacji zewnętrznej
Instytucja prowadząca ewaluację zewnętrzną
Kuratorium oświaty
Status
aktywny
Instytucja uprawniona do nadawania kwaliﬁkacji
okręgowe komisje egzaminacyjne
Data uzyskania uprawnień do nadawania kwaliﬁkacji
Termin wykonania ewaluacji zewnętrznej

Instytucja prowadząca ewaluację zewnętrzną
Status
aktywny

Wnioskodawca

Minister właściwy

Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwaliﬁkacji i warunki przedłużenia jego
ważności
Bezterminowo
Termin dokonywania przeglądów kwaliﬁkacji (dotyczy kwaliﬁkacji rynkowych)

Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwaliﬁkacji
Świadectwo
Uprawnienia związane z posiadaniem kwaliﬁkacji
Nie dotyczy
Kod dziedziny kształcenia
0 - Nie dotyczy
Kod PKD
Kod
0

Nazwa
Nie dotyczy

Kod kwaliﬁkacji w ZRK
1P01608026
Status
Funkcjonująca

