Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu
z dnia 4 grudnia 2015 r.
w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 3. : maj – lipiec 2016 r.

Na podstawie art. 44zzzc ust. 1 i 2. ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zmianami)
ogłaszam termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w szkotach/placówkach/podmiotach prowadzących
kwalifikacyjne kursy zawodowe/u pracodawców z terenu działalności Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu:

Część pisemna

17 czerwca 2016 r.

Część praktyczna

23 czerwca 2016 r.

Część praktyczna

od 1 czerwca 2016 r. do 4 lipca 2016 r.*

we wszystkich kwalifikacjach
z wyłączeniem Z.22 i Z.23
w kwalifikacjach, w których jedynym
rezultatem części praktycznej jest
dokumentacja – forma D
w pozostałych kwalifikacjach
(z wyłączeniem Z.22 i Z.23)

*Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE egzaminy powinny zakończyć się do 30 czerwca 2016 r. W uzasadnionych przypadkach sesja może
zostać przedłużona do 4 lipca 2016 r.

Godziny rozpoczęcia części pisemnej oraz forma i godziny rozpoczęcia części praktycznej dla kwalifikacji zostały ustalone
i opublikowane w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
obowiązującej w roku szkolnym 2015/2016.
Harmonogram części praktycznej egzaminu w kwalifikacjach, w których rezultatem jest wyrób lub usługa (forma W i WK) oraz
w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja i część praktyczna wymaga wykorzystania komputera
(forma DK) zostanie przekazany przewodniczącym zespołów egzaminacyjnych w terminie uzgodnionym z Centralną Komisją
Egzaminacyjną.
Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu w sesji 3. 2016 r. – do dnia 1 lutego 2016 r.
Miejsca składania deklaracji:
Kategoria zdających

Miejsce składania deklaracji

Oznaczenie druku
deklaracji/wniosku
zgodnie z Informacją o sposobie

organizacji przeprowadzenia
egzaminu […]

Uczniowie

szkoła, do której uczęszczają

Załącznik 3

Absolwenci

szkoła, którą ukończyli

Załącznik 3

Osoby uczestniczące w kwalifikacyjnym kursie
zawodowym, który kończy się nie później niż na
miesiąc przed terminem egzaminu

podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs
zawodowy

Załącznik 3b

Osoby które ukończyły kwalifikacyjny kurs
zawodowy, bezpośrednio po jego zakończeniu

podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs
zawodowy

Załącznik 3b

Osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs
zawodowy i nie złożyły deklaracji podmiotowi
prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz
osoby, które ponownie przystępują do egzaminu
Absolwenci szkół zlikwidowanych*
Osoby posiadające świadectwo uzyskane za
granicą*
Osoby dorosłe, które ukończyły przygotowanie
zawodowe dorosłych organizowane na terenie OKE
we Wrocławiu
Osoby przystępujące do eksternistycznego
egzaminu zawodowego*, w tym absolwenci oraz
osoby, które ukończyły KKZ przystępujący do
egzaminu po raz trzeci (i następny)

Załącznik 3b

Załącznik 3a
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
We Wrocławiu

*dotyczy osób zamieszkałych na terenie działalności OKE we Wrocławiu

Załącznik 3c wraz z wnioskiem Załącznik 13a
Załącznik 3c wraz z wnioskiem Załącznik 13
do 30 stycznia 2016 r.

