
 

Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie /egzaminu  zawodowego przez zdających . 
 

1. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dyrektorowi szkoły, do której 

uczęszcza.  

 

2. Deklaracja zawiera:  

a. dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko zdającego, numer PESEL, a w 

przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia oraz dane kontaktowe: adres 

korespondencyjny oraz – jeżeli posiada – adres poczty elektronicznej lub numer 

telefonu;  

b. nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz oznaczenie i nazwę kwalifikacji, 

wyodrębnionej w danym zawodzie lub zawodach szkolnictwa zawodowego, w 

zakresie której zdający zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie;  

c. informację o terminie głównym, w którym zdający zamierza przystąpić do 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;  

d. informację, po raz który zdający przystępuje do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie 

lub zawodach szkolnictwa zawodowego;  

e. informację, do której części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie zdający zamierza przystąpić ponownie – w przypadku ponownego 

przystępowania do tego egzaminu. 

 

Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego posiada 

opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub zaświadczenie lekarskie o stanie 

zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza tę 

opinię, orzeczenie lub zaświadczenie do składanej deklaracji. 

 

3.W trakcie nauki deklarację przystąpienia do egzaminu uczeń/słuchacz składa do 

dyrektora szkoły nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu 

zawodowego. 



4.Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej OKE w Łomży 

(www.oke.lomza.pl) pod adresem. 

5.Absolwenci zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego lub 

odpowiedniego etapu tego egzaminu, składają deklarację przystąpienia do 

egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu dyrektorowi 

szkoły, którą ukończyli, a w przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły - 

dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

 

(PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMACJĄ O PONOWNYM 

PRZYSTĄPIENIU DO EGZAMINU W ZALEZNOŚCI OD JEGO FORMUŁY). 

 

 

 

 

http://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1075

