
HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

(Kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.)

Egzamin Zima 2023 Lato 2023

Termin składania deklaracji do 9 września 2022 do 1 lutego 2023

Część pisemna
z wykorzystaniem arkuszy i kart 
odpowiedzi we wszystkich kwalifikacjach

10 stycznia 2023 2 czerwca 2023

Część praktyczna  
Model „D” 9 stycznia 2023 1 czerwca 2023

Model „W”, „WK” i „DK” 9 - 21 stycznia 2023

Absolwenci,  którzy nie zdali  egzaminu w sesji  zimowej składają deklarację na kolejną sesję letnią
do 7 kwietnia 2023 r.
Terminy ogłoszenia i przekazania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 

a) dla sesji zimowej 31 marca 2023 r.
b) dla sesji letniej 31 sierpnia 2023 r.

Terminy przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: 
a) dla sesji zimowej do 7 kwietnia 2023 r.
b) dla sesji letniej do 8 września 2023 r.

 (Kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 r.)

Egzamin Zima 2023 Lato 2023

Termin składania deklaracji do 15 września 2022 do 7 lutego 2023

Część pisemna

z wykorzystaniem arkuszy i kart 
odpowiedzi

10 stycznia 2 czerwca
z wykorzystaniem elektronicznego 
systemu przeprowadzania egzaminu

Część praktyczna     
w zakresie 
kwalifikacji               
o modelu

„D”
AU.22, AU.26, AU.31, 
AU.32, BD.32, TG.12, 
TG.13, TG.16 

9 stycznia 1 czerwca

„DK”

AU.29 17-18 stycznia 2023 12-13 czerwca 2023

AU.30 18-19 stycznia 2023 14-15 czerwca 2023

AU.35 13-14 stycznia 2023 12-13 czerwca 2023

AU.36 15-16 stycznia 2023 16-17 czerwca 2023

„W”

AU.21 9-21 stycznia 2023 1-18 czerwca 2023

BD.31 18-19 stycznia 2023 6-7 czerwca 2023

TG.07 9-21 stycznia 2023 1-18 czerwca 2023

Zdający,  którzy  nie  zdali  egzaminu  w  sesji  zimowej  składają  deklarację  na  kolejną  sesję
letnią do 7 kwietnia 2023 r.
Terminy ogłoszenia i przekazania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 

a) dla sesji zimowej 31 marca 2023 r.
b) dla sesji letniej 31 sierpnia 2023 r.

Terminy przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: 
a) dla sesji zimowej do 7 kwietnia 2023 r.
b) dla sesji letniej do 8 września 2023 r.



(Kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 16 maja 2019 r.)

Egzamin Zima 2023 Lato 2023

Termin składania deklaracji do 15 września 2022 do 7 lutego 2023

Część pisemna 
w terminie głównym z wykorzystaniem elektronicznego 

systemu przeprowadzania 
egzaminu

10-14 stycznia 2023 2-7 czerwca 2023

Część pisemna 
w terminie 
dodatkowym

30 stycznia 2023 28 czerwca 2023

Część praktyczna       
Termin główny
9-21 stycznia 2023
1-16 czerwca 2023

„D”
FRK.03, HGT.03, 
HGT.06, HGT.12
SPL.01, SPL.04 

9 stycznia 2023 1 czerwca 2023

„DK”

PGF.07 16-19 stycznia 2023 9-13 czerwca 2023

PGF.08 16-19 stycznia 2023 13-15 czerwca 2023

EKA.04 12-14 stycznia 2023 9-13 czerwca 2023

EKA.05 16-19 stycznia 2023 13-18 czerwca 2023

BUD.19 16-21 stycznia 2023 16-18 czerwca 2023

„W” FRK.01, HGT.02 9-21 stycznia 2023 1-18 czerwca 2023

„WK” BUD.18 17-18 stycznia 2023 5-10 czerwca

Część praktyczna
W terminie 
dodatkowym

Model „D”

31 stycznia 2023 29 czerwca 2023
Model W, WK, DK

Zdający,  którzy  nie  zdali  egzaminu  w  sesji  zimowej  składają  deklarację  na  kolejną  sesję
letnią do 7 kwietnia 2023 r.
Terminy ogłoszenia i przekazania wyników egzaminu zawodowego:

a) dla sesji zimowej 31 marca 2023 r.
b) dla sesji letniej 31 sierpnia 2023 r.

Terminy przekazania szkołom certyfikatów kwalifikacji zawodowych: 
a) dla sesji zimowej do 7 kwietnia 2023 r.
b) dla sesji letniej do 8 września 2023 r.

Termin  przekazania  szkołom dyplomów zawodowych  dla  absolwentów technikum,  którzy  kończą
szkołę 28 kwietnia 2023 - 26 maja 2023 r.

Uwaga!
1. Złożenie  deklaracji  w  określonym  terminie  i  przystąpienie  do  egzaminu  zawodowego

w danej sesji  egzaminacyjnej  jest obowiązkiem ucznia. Niedopełnienie tych obowiązków
skutkuje nie promowaniem do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniem szkoły. 

2. Zdający,  ubiegający  się  o  dostosowanie  formy lub warunków egzaminu składa deklarację
wraz  z  kserokopią  opinii/orzeczenia  poradni  psychologiczno-pedagogicznej/zaświadczenia
lekarza specjalisty.

3. Zdający,  którzy z przyczyn zdrowotnych nie przystąpili  do egzaminu w terminie głównym,
mogą  przystąpić  do niego w terminie  dodatkowym na udokumentowany wniosek  ucznia
lub jego rodziców złożony do dyrektora szkoły, nie później niż w dniu, w którym odbywa
się egzamin. Wniosek z dokumentacją zostaje natychmiast przekazany do OKE i rozpatrzony
w terminie 2 dni.

4. W  sesji  zimowej  zostały  zaplanowane  egzaminy  dla  kwalifikacji:  EKA.05,  PGF.08,  SPL.04,
BUD.19, HGT.06, FRK.03, HGT.12.

5. W  sesji  letniej  zostały  zaplanowane  egzaminy  dla  kwalifikacji:  EKA.04,  SPL.01,  BUD.18,
HGT.02, HGT.03, PGF.07.   


