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HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO  
FORMUŁA 2019   

 

Kształcenie zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodach z 16 maja 2019 r. 

Sesja 1. Zima 2021 (styczeń – luty 2021) 

Termin składania deklaracji na sesję 
styczeń – luty 2021: 

do 15 września 2020 r. 
W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, 
którzy nie zdali tego egzaminu w sesji sierpień – wrzesień 2020 –                            
do 19 października 2020 r. 

Termin główny:  
11 – 24 stycznia 2021 r. 

Część pisemna 12 – 16 stycznia 2021 r. 

Część praktyczna 

Model „d” 11 stycznia 2021 r. 

Model „w”, 
„wk” i „dk” 

13 – 24 stycznia 2021 r. 

Harmonogram dla kwalifikacji – por. Załącznik 1 

Termin dodatkowy:  
1 – 5 lutego 2021 r. 

Część pisemna 2 lutego 2021 r. 

Część praktyczna 

Model „d” 1 lutego 2021 r. 

Model „w”, 
„wk” i „dk” 

3 – 5 lutego 2021 r. 

Harmonogram dla kwalifikacji – por. Załącznik 1 

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz 
podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego 
dla sesji styczeń – luty 2021 

31 marca 2021 r.   

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom 
prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla 
sesji styczeń – luty 2021 oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji  
styczeń – luty 2021 

8 kwietnia 2021 r.   

 

Sesja 2. Lato 2021 (czerwiec – lipiec 2021) 

Termin składania deklaracji na sesję  
czerwiec – lipiec 2021: 

do 7 lutego 2021 r. 

W przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, 
którzy nie zdali tego egzamin w sesji styczeń – luty 2021 – do 8 kwietnia 
2021 r. 

Termin główny:  
7 – 21 czerwca 2021 r. 

Część pisemna 8 – 12 czerwca 2021 r. 

Część praktyczna 

Model „d” 7 czerwca 2021 r. 

Model „w”, 
„wk” i „dk” 

11 – 21 czerwca 2021 r.  

Harmonogram dla kwalifikacji – por. Załącznik 1 

Termin dodatkowy:  
23 czerwca – 2 lipca 2021 r. 

Część pisemna 23 czerwca 2021 r. 

Część praktyczna 

Model „d” 29 czerwca 2021 r. 

Model „w”, 
„wk” i „dk” 

1 – 2 lipca 2021 r. 

Harmonogram dla kwalifikacji – por. Załącznik 1 

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz 
podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego 
dla sesji czerwiec – lipiec 2021 

31 sierpnia 2021 r.   

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom 
prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla 
sesji czerwiec – lipiec 2021 oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla 
sesji czerwiec – lipiec 2021 

8 września 2021 r. 

 

 

 

Terminy sesji wyłącznie dla kwalifikacji BPO.03 i BPO.04 (technik pożarnictwa) – por. Załącznik 2 
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