
Uczniowie, słuchacze, absolwenci 
 

Uczeń, słuchacz oraz absolwent szkoły składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed 
terminem egzaminu zawodowego. 
 
W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego ucznia, 
absolwenta, osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, który nie zdał tego egzaminu, 
deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego z zachowaniem 
terminu 4 miesięcy przed terminem egzaminu. 
Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach.  

 
Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz uczniów i absolwentów 
zamierzających przystąpić do egzaminu zawodowego i przekazuje go dyrektorowi okręgowej 
komisji egzaminacyjnej w postaci elektronicznej w terminie 7 dni od dnia upływu terminu 
składania deklaracji,. Wykaz zawiera informacje zawarte w deklaracjach oraz informację 
o posiadaniu przez danego ucznia lub absolwenta dokumentu stanowiącego podstawę 
dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu zawodowego.  
W przypadku ucznia – młodocianego pracownika dyrektor szkoły przekazuje, w sposób 
wskazany przez komisję okręgową, dane pracodawcy, z którym młodociany zawarł umowę 
o przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. 
 

załączniki 

3.  Deklaracja przystąpienia do egzaminu uczeń/słuchacz/absolwent 

3a. Deklaracja przystąpienia do egzaminu absolwent zlikwidowanej szkoły/osoba posiadająca 
świadectwo uzyskane za granicą 

 

Uczeń, słuchacz składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza. (Załącznik 3). 
 

Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył (Załącznik 3). W przypadku 
likwidacji lub przekształcenia szkoły albo likwidacji w szkole kształcenia w danym zawodzie, 
absolwent składa deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze 
względu na miejsce swojego zamieszkania (Załącznik 3a). Do deklaracji absolwent dołącza 
świadectwo ukończenia szkoły.  
 
Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem, dokształcający się 
w zasadniczej szkole zawodowej lub branżowej szkole I stopnia (uczeń tych szkół) składa 
deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza (Załącznik 3). 

 
Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły 
policealnej, który do końca roku szkolnego 2016/2017 nie zdał egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe albo nie przystąpił do tego egzaminu, składa deklarację dyrektorowi 
szkoły, którą ukończył (Załącznik 3).  
 


