Zasady składania pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe

1.1.

Uczeń/słuchacz lub absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa
pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego odpowiednio w
zawodzie, w którym się kształci lub w zawodzie, w którym ukończył kształcenie (Załącznik I.1.)
nie później niŜ do dnia 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do
egzaminu.

1.2.

Uczeń/słuchacz lub absolwent szkoły, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się
w styczniu składa deklarację nie później niŜ do dnia 20 września roku szkolnego, w którym
zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego.

1.3.

W terminie, o którym mowa w punkcie 1.1 i 1.2 moŜna przystąpić do egzaminu zawodowego
tylko z zakresu jednego zawodu.

1.4.

Uczeń/słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego bezpośrednio po
ukończeniu szkoły, deklarację, o której mowa w punkcie 1.1.i 1.2, składa dyrektorowi szkoły
lub placówki, w której się uczy.
Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach składa deklarację dyrektorowi
szkoły, którą ukończył.

1.5.

a) W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły, absolwent, który ukończył szkołę we
wcześniejszych latach, składa pisemną deklarację dyrektorowi OKE właściwej ze względu na
siedzibę likwidowanej lub przekształconej szkoły, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.
OKE wykonuje i poświadcza kopię świadectwa, która pozostaje w OKE.
b) W przypadku przekształcenia szkoły, polegającego na jej likwidacji i powołaniu z nową
nazwą w tym samym miejscu, absolwent, który ukończył tę szkołę we wcześniejszych latach,
składa pisemną deklarację dyrektorowi tej szkoły.

1.6.

Osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne
świadectwom ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub
ponadpodstawowych, pisemną deklarację, o której mowa w punkcie 1.1. składają dyrektorowi
OKE właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tych osób wraz z poświadczoną kopią
świadectwa ukończenia szkoły w terminie do 20 grudnia roku szkolnego, w którym odbywa się
egzamin zawodowy. Kopię świadectwa poświadcza OKE.

1.7.

Osoby, o których mowa w punktach 1.5.a i 1.6. będą zdawać egzamin zawodowy w szkole lub
placówce wskazanej przez dyrektora OKE.

1.8.

Osoby, które złoŜyły deklarację i nie przystąpiły do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego
etapu tego egzaminu, przerwały egzamin zawodowy albo nie uzyskały wymaganej do zdania
liczby punktów z danego etapu, mają prawo przystąpić do egzaminu zawodowego
lub odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania,
określonych zgodnie z §113 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30
kwietnia 2007 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami), tj.
najwcześniej za rok od daty ukończenia szkoły lub przystąpienia do egzaminu lub jego
etapu.

1.9.

Osoby, o których mowa w punkcie 1.8., po upływie 3 lat licząc od odpowiednio kwietnia lub
września w roku, w którym przystąpiły do egzaminu zawodowego w terminie jego
przeprowadzania i nie uzyskały z jednego etapu egzaminu wymaganej do zdania liczby
punktów zdają egzamin zawodowy w pełnym zakresie.

podstawa prawna: § 113 ust.2 i § 115 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia
2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz.562 ze
zmian.)

