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I. OGÓLNY OPIS EGZAMINU  

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie/egzamin zawodowy zdawany jest 

w szkole. 

2. Uczeń przystępuje do egzaminu zawodowego: 

a) w części pisemnej, polegającej na rozwiązaniu testu 

b) w części praktycznej, polegającej na wykonaniu zadania praktycznego 

3. W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie i absolwenci Technikum, Branżowej Szkoły I 

stopnia, Szkoły Policealnej mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie/egzaminu zawodowego, który jest formą oceny poziomu 

opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji. 

4. Jest to egzamin zewnętrzny i oceniany jest przez egzaminatorów Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej. 

5. Uczeń , którego obowiązuje podstawa programowa 2019 obowiązkowo przystępuje do 

egzaminu zawodowego. 

II. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU 

1. Uczeń/Absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu, składa: 

a) Formuła 2017 (dostępne w pliki szkoły, CKE lub OKE) – załącznik 3 

- pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie, 

- dostosowania warunków i form zdawania egzaminu (możliwe sposoby dostosowania 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla zdających dostępne są na 

stronie https://cke.gov.pl), załącznik 4a (absolwent) lub załącznik 4b (absolwenci z lat 

ubiegłych). 

b) Formuła 2019  

- deklaracja (załącznik 3a) 

- dostosowania do egzaminu zawodowego (możliwe sposoby dostosowania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla zdających dostępne są na stronie 

https://cke.gov.pl), załącznik 4a (absolwent), załącznik 4b (absolwenci z lat 

wcześniejszych). 

 

2. Deklarację należy złożyć:  

a) uczeń zdający egzamin w sesji zimowej składa dokumentację do 8.09.2020 r – 

uczeń wychowawcy klasy; do 10.09.2020 r – wychowawca klasy – dziennik 

podawczy sekretariatu.  

b) uczeń zdający egzamin w sesji letniej składa dokumentację do 3.02.2021 r – uczeń 

wychowawcy klasy; do 5.02.2021 r – wychowawca klasy – dziennik podawczy 

sekretariatu.  

3. W przypadku niezłożenia dokumentacji, uczeń/absolwent nie może przystąpić do 

egzaminu w wyznaczonym terminie. 

4.  Nie jest wskazane dokonywanie zmian w deklaracjach. 
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III. TERMINY EGZAMINU 

1. Terminy egzaminu zawodowego ustala dyrektor Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej i ogłasza go na stronie internetowej https://cke.gov.pl nie później 

niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego. 

2. W roku szkolnym 2020/2021 egzaminy odbędą się w następujących terminach: 

a) część pisemna: 

- Formuła 2019 – 12.01- 16.01.2021 

- Formuła 2017 – 12.01.2021; 22.06.2021 

b) część praktyczna: 

- Formuła 2019 – 11.01 - 24.01.2021; 7.06-21.06.2021 

- Formuła 2017 – 11.01 – 19.02.2021; 21.06 – 8.07.2021 

 

3. Szczegółowe informacje dla zdających egzamin zawodowy w roku szkolnym 

2020/2021 są umieszczone na stronie https://cke.gov.pl w zakładce „Egzaminy 

zawodowe”. 
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