
PROCEDURA PRZYGOTOWANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

ORAZ EGZAMINU ZAWODOWEGO. 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

1) Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zdają uczniowie uczący się wg podstawy 

programowej kształcenia w zawodach z dnia 31 marca 2017 roku obowiązującej od 

1.09.2017r. odpowiednio wg szkolnych planów nauczania dla danego zawodu. 

2) Egzamin zawodowy zdają uczniowie uczący się wg podstaw programowych kształcenia w 

zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 

wybranych zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 16 maja 2019 roku obowiązującej od 

1.09.2019 r. odpowiednio wg szkolnych planów nauczania dla danego zawodu. 

3) Za przygotowanie uczniów do egzaminu odpowiadają nauczyciele przedmiotów zawodowych 

uczący w danej klasie. 

4) Zgłoszenie egzaminu do OKE odbywa się na wniosek nauczycieli, o których mowa w pkt.3 

złożony do Dyrektora Szkoły do końca czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok,  

w którym ma być zdawany egzamin z danej kwalifikacji. 

5) Dyrektor szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin zawodowy, jest 

obowiązany do dnia 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma 

być przeprowadzony egzamin zawodowy, zgłosić szkołę okręgowej komisji egzaminacyjnej, 

wraz z wnioskiem o udzielenie upoważnienia do zorganizowania części pisemnej i praktycznej 

egzaminu. 

6) Dyrektor szkoły informuje uczniów o obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego 

według podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, nie 

później niż w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia danego roku szkolnego lub danego 

semestru.  

7) Uczeń, który chce przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub 

egzaminu zawodowego składa deklaracje dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza. Deklaracje 

należy złożyć do dnia: 

- 15 września – jeśli uczeń przystępuje do egzaminu w sesji styczeń-luty, 

- 7 lutego – jeśli uczeń przystępuje do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec. 

Do deklaracji zdający dołącza jeśli posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, orzeczenie, 

zaświadczenie o stanie zdrowia.  

8) Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz uczniów zamierzających 

przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu 

zawodowego i przekazuje go w postaci elektronicznej w terminie 7 dni od dnia upływu 

terminu składania deklaracji, dyrektorowi OKE. 

9) Nauczyciele przedmiotów zawodowych na bieżąco monitorują bazę edukacyjną szkoły 

potrzebną do zrealizowania podstawy programowej i przeprowadzenia egzaminów  

z kwalifikacji w zawodzie lub egzaminu zawodowego. 


