
Gdańsk, 16 stycznia 2017 r. 

 

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku 

w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

w Sesji 2.: czerwiec – lipiec 2017 r. 

(nowa formuła egzaminu) 

 

Na podstawie art. 44zzzc ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) 

ogłaszam termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na terenie działalności 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku: 

 

Część egzaminu Termin przeprowadzania egzaminu 

Część pisemna 
we wszystkich kwalifikacjach 

20 czerwca 2017 r. 

Część praktyczna  
w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem  

części praktycznej jest dokumentacja – model „d” 

26 czerwca 2017 r. 

Część praktyczna 
w pozostałych kwalifikacjach – model: „w”, „wk”  

i „dk” 

od 16 czerwca do 8 lipca 2017 r. 
Szczegółowy harmonogram części praktycznej egzaminu w 

kwalifikacjach, w których rezultatem jest wyrób lub usługa 

(model w i wk) oraz w kwalifikacjach, w których jedynym 

rezultatem jest dokumentacja i część praktyczna wymaga 

wykorzystania komputera (model dk) zgodnie 

z Załącznikiem 1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje 

w zawodzie: szczegółowy harmonogram sesji dla 

poszczególnych kwalifikacji Komunikatu dyrektora 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2016 r. 

w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu 

eksternistycznego zawodowego w 2017 roku* 

*/ komunikat jest dostępny na stronie internetowej OKE w Gdańsku w zakładce Egzaminy → Terminy 

egzaminów 

 

Godziny rozpoczęcia części pisemnej i części praktycznej egzaminu są opublikowane  

w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2016/2017 

 

Uprzejmie informujemy, że deklaracje przystąpienia do egzaminu w Sesji 2.:  

czerwiec – lipiec 2017 r. należy składać w terminie do dnia 16 lutego 2017 r. 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla 

sesji czerwiec – lipiec 2017  
25 sierpnia 2017 r. 

Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom 

prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2017  

25 sierpnia 2017 r. 

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw 

potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom 

dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2017  

25 sierpnia 2017 r. 

 


