
Gdańsk, 2 stycznia 2020 r. 

 

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku 

w sprawie terminu egzaminu zawodowego 

w sesji Lato 2020 r. (czerwiec 2020) 

FORMUŁA 2019 

 

Na podstawie art. 44zzzc ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) 

ogłaszam termin egzaminu zawodowego przeprowadzanego na terenie działalności Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Gdańsku: 

 

Termin główny: 1-12 czerwca 2020 r. 

Szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji – por. Załącznik 1 

Część pisemna egzaminu 

we wszystkich kwalifikacjach 
2-4 czerwca 2020 r.  

Część praktyczna  

w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem części 

praktycznej jest dokumentacja – model „d” 

1 czerwca 2020 r.  

Część praktyczna 

w pozostałych kwalifikacjach – model: „w”, „wk” i „dk” 
od 3 czerwca do 12 czerwca 2020 r. 

Termin dodatkowy: 16-20 czerwca  

Szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji – por. Załącznik 1 

Część pisemna egzaminu 

we wszystkich kwalifikacjach 
17 czerwca 2020 r.  

Część praktyczna  

w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem części 

praktycznej jest dokumentacja – model „d” 

16 czerwca 2020 r.  

Część praktyczna 

w pozostałych kwalifikacjach – model: „w”, „wk” i „dk” 
od 19 do 20 czerwca 2020 r.  

 

Uprzejmie informujemy, że deklaracje przystąpienia do egzaminu należy składać w terminie do dnia 7 lutego 

2020r. 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu zawodowego dla sesji czerwiec 2020 31 sierpnia 2020 r. 

Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom 

prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego  

dla sesji czerwiec 2020  

31 sierpnia 2020 r. 

Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom certyfikatów kwalifikacji 

zawodowych oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji 

czerwiec 2020  

31 sierpnia 2020 r. 

 

 

  



Załącznik 1. Egzamin zawodowy: harmonogram sesji dla poszczególnych kwalifikacji – formuła 2019 

Kształcenie zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 

2019 r.   

Uwaga! Godziny rozpoczęcia części pisemnej i części praktycznej egzaminu są ogłoszone w Informacji o sposobie 

organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020 – formuła 

2019 

 

Zgodnie z § 34 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków  

i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1707) dyrektor OKE ustali szczegółowy harmonogram  przeprowadzania części praktycznej 

egzaminu zawodowego i przekaże przewodniczącym egzaminów zawodowych nie później niż na 3 miesiące 

przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego  tj. nie później niż do dnia 01 marca 2020 r.  

  

Egzamin 
Lato 2020 

Termin główny Termin dodatkowy 

Część pisemna 

z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi 

(dotyczy tylko arkuszy dostosowanych)  
2 czerwca 

17 czerwca 
z wykorzystaniem elektronicznego 

systemu przeprowadzania egzaminu  
2–4 czerwca 

Część praktyczna 

w zakresie 

kwalifikacji  

o modelu 

„d” EKA.02, EKA.03, EKA.08  1 czerwca 16 czerwca 

„w” 

AUD.06, AUD.07,  

MED 01, MED.03, 

MED.12,  

MEP.02, MEP.03,  

OGR.01,  

SPO.01, SPO.05  

3 do 12 czerwca 19–20 czerwca 

„wk” AUD.08, AUD.09  3 do 12 czerwca 19–20 czerwca 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


