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Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu 

z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie terminu przeprowadzania egzaminu zawodowego 

w terminie głównym i dodatkowym 

Sesja 1. Zima 2022 (styczeń-luty 2022) 

FORMUŁA 2019 

Kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r. 

Na podstawie art. 44zzzc ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1327) ogłaszam termin egzaminu zawodowego w szkołach, placówkach, centrach kształcenia zawodowego, 

podmiotach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe i u pracodawców z terenu działalności Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej we Wrocławiu: 

Termin główny: 10 - 23 stycznia 2022 r. 

Część pisemna 

we wszystkich kwalifikacjach 

Część praktyczna 

Model d 

Część praktyczna 

Model dk 

Część praktyczna 

Modele w i wk 

Termin dodatkowy: 1 - 2 lutego 2022 r. 

Część pisemna 

we wszystkich kwalifikacjach 

Część praktyczna 

Model d 

Część praktyczna 

Model dk 

Część praktyczna 
Modele w i wk 

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu: do 15 września 2021 r. 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego dla sesji styczeń-luty 2022 

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz 

podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu 

zawodowego dla sesji styczeń-luty 2022 

Termin przekazania szkotom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz 

podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe informacji o wynikach, 

certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji czerwiec-lipiec 2021 oraz termin 

przekazania szkotom dyQlomów zawodowych dla sesji styczeń-luty 2022 

11 - 15 stycznia 2022 r. 

10 stycznia 2022 r. 

17 -22 stycznia 2022 r. 

Harmonogram dla kwalifikacji - Załącznik

11 -23 stycznia 2022 r. 

Harmonogram dla kwalifikacji - Załącznik

1 lutego 2022 r. 

2 lutego 2022 r. 

2 lutego 2022 r. 

2 lutego 2022 r. 

31 marca 2022 r. 

31 marca 2022 r. 

7 kwietnia 2022 r. 

Daty wydania dyplomów zawodowych zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 

sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700, ze zm.) 

zwanym dalej „rozporządzeniem o drukach" 

Jako daty wydania zdającym, o których mowa w§ 13 ust.1-3 rozporządzenia o drukach, dyplomów zawodowych zostają 

ustalone odpowiednio: piąty, piętnasty lub dwudziesty piąty dzień każdego miesiąca, z zastrzeżeniem, że okres 

pomiędzy złożeniem przez zdającego do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosku oraz dokumentów, o 

których mowa w§ 13 ust. 4 rozporządzenia o drukach, a wydaniem dyplomu nie może być dłuższy niż 14 dni. 

Jeżeli odpowiednio piąty, piętnasty lub dwudziesty piąty dzień danego miesiąca przypada w dzień wolny od pracy, jako 

datę wydania dyplomu należy przyjąć pierwszy dzień roboczy przypadający po odpowiednio piątym, piętnastym lub 

dwudziestym piątym dniu danego miesiąca. 

Poprzez „datę wydania" rozumie się datę wydrukowaną na dyplomie. 
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