
HARMONOGRAM ZADAŃ I TERMINY 

 EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W PCE  

w roku szkolnym 2020/2021 
Lp. Termin 

 

Zadanie 

 

Odpowiedzialni 

 

1.  do 10 września 

2020r. 

 

Wypełnienie deklaracji uczniów na egzamin w; 

BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej - IVT/OZ, 

 AU.32 Organizacja transportu - IVTLa, 

IVTLb,  

BD.29 Wykonywanie kontrolowanie robót 

konstrukcyjno-budowlanych IIITB 

BD.30 Organizacja i kontrola robót 

budowlanych oraz sporządzania 

kosztorysów,- IVTB  

AU.22 obsługa magazynów – IIITLa, IIITLc 

Dyrekcja, 

wychowawcy klas, 

absolwenci i uczniowie 

szkoły   

2.  do 10 września 2020 

r. 

Przekazanie uczniom /słuchaczą informacji o 

egzaminie zawodowym 

Dyrekcja, 

wychowawcy klas 

3.  17 wrzesień 2020 r. Spotkanie z rodzicami klas mających egzamin w 

sesji styczeń/luty 2021- klasa IIITLa, IIITL/B , 

IVTLa,IVTLb, IVTB/OZ  

Dyrekcja, 

wychowawcy klas 

4.  do 30 września 

2020r. 

 

Przekazanie dyrektorowi szkoły opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej umożliwiającej 

ubieganie się o dostosowanie warunków 

egzaminacyjnych do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych lub edukacyjnych zdającego. 

Wychowawcy klas 

 

5.  wrzesień/styczeń 

2020/2021 

Zajęcia dodatkowe w ramach zajęć 

pozalekcyjnych w klasach kończących 

przygotowujące do egzaminu zawodowego 

Nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

6.  październik /listopad 

2020 r. 

Próbne egzaminy zawodowe w klasach; 

IVTB/OZ (BD.30, BD.18) ,IVTLa, IVTLb ( 

AU.32)  IIITL/TB (AU.22 BD.29), IIITLa, 

(AU.22) 

Nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

7.  do 09 pażdziernika 

2020 r. 

Zaplanowanie egzaminu pisemnego i 

praktycznego w sesji I styczeń/luty 2020 

Dyrekcja 

8.  do 30 listopada 2020 

r. 

Spotkanie z uczniami klas; IIITLa  IIITL/B, 

IVTB/OZ, IVTLa, IVTLb na temat egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 

sesji I styczeń/luty2021 

Dyrekcja,  

wychowawcy klas 

9.  do 08 grudnia 2020 r. Powołanie komisji nadzorującej etap pisemny i 

praktyczny egzaminu potwierdzającego 

kwalifikcje w zawodzie w sesji styczeń/luty 

2021 

 

10.   5 stycznia 2021 r. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 

przewodniczących, egzaminatorów i członków 

zespołu egzaminacyjnego 

Dyrekcja 

11.  12 stycznia 2021r.  

 

 

Egzamin pisemny- 

BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej 

BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót 

konstrukcyjno-budowlanych 

BD.30 Organizacja i kontrola robót 

budowlanych oraz sporządzania 

kosztorysów 

AU.22 Obsługa magazynów 

AU.32 Organizacja transportu 

,  poprawkowy dla pozostałych absolwentów 

Dyrekcja 



12.  11 styczeń 2021 r. 
Egzamin praktyczny dla kwalifikacji AU.32,  

BD.18, BD.29, BD.30,  AU.22 

 

Dyrekcja 

13.  13 stycznia do 19 

luty 2021 r. 

Egzamin praktyczny dla kwalifikacji BD.29 Dyrekcja 

14.  do 7 lutego 2021 r. Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu 

w sesji  czerwiec/lipiec 2021 –  IIIa (monter), 

IIIB (stolarz),  IIIA (sprzedawca), oraz  na 

egzamin poprawkowy 

Wychowawcy 

Sekretariat 

15.  31 marzec 2021 r. Wyniki egzaminów zawodowych z sesji I/2020 

przekazanie świadectw i zaświadczeń 

Wychowawcy 

Sekretariat 

16.  Do 8 kwietnia 2021 r. Złożenie deklaracji uczniów /absolwentów 

którzy przystąpili i  nie zdali w sesji I/2021 

Sekretariat 

17.  Kwiecień/maj 2021 Próbne egzaminy zawodowe dla uczniów klas 

kończących    IIIa (monter), IIIB (stolarz), IIIA 

(sprzedawca),   

Dyrekcja, kierownik 

CKP, nauczyciele 

18.  Kwiecień/maj 2021 Próbne egzaminy zawodowe dla uczniów klas 

technikum    IITdg, IITcg 

Dyrekcja, kierownik 

CKP, nauczyciele 

19.  luty-maj 2021 r. Zajęcia dodatkowe w klasach wyżej 

wymienionych przygotowujące do egzaminu 

zawodowego 

Nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

20.  Do 20 kwietnia 2021 

r. 

Powołanie komisji nadzorującej etap pisemny i 

praktyczny egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec/lipiec 

2021 

 

21.  do 29 kwietnia 2021 

r. 

Spotkanie z uczniami klas   IIIa, IIIB, IIIA na 

temat egzaminów zawodowych 

Dyrekcja 

22.  20  maja 2021 r. Spotkania z rodzicami klas kończących 

zawodowych na temat egzaminu zawodowego- 

omówienie regulaminu i harmonogramu 

egzaminu 

Dyrekcja, 

wychowawcy klas 

23.  do 14 czerwca 2021 

r. 

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 

przewodniczących, egzaminatorów i członków 

zespołu egzaminacyjnego 

Dyrektor 

24.  22 czerwiec 2021 r. Egzaminy pisemny potwierdzające kwalifikacje 

w zawodzie 

Dyrektor 

25.  21 czerwiec 2021 r. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w 

zawodzie  wg harmonogramu- etap praktyczny 

poprawkowy (podstawa 2017)   

Dyrektor 

26.  od 23 czerwca  do 8 

lipca 2021 r. 

Część praktyczna egzaminu w kwalifikacjach z 

wykonaniem „w”  

Dyrektor 

27.  31 sierpień 2021 r. Wydanie dyplomów i świadectw  z 

egzaminów zawodowych 

Sekretariat 

 

 


