
UWAGA BARDZO WAŻNE !!!!!! 
 

Informacja dla Uczniów Klas IV Technikum zdających Egzamin Potwierdzający 
Kwalifikacje w Zawodzie w sesji    styczeń - luty 2021     PP 2017 

W związku z pismem Dyrektora CKE  przekazanym Dyrektorom Szkół  
 

Dyrekcja ZS nr 2 im Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie informuje uczniów 
Klas IV technikum zdających Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje  w Zawodzie w sesji 
styczeń - luty 2021  PP 2017, że w związku z epidemią Centralna Komisja Egzaminacyjna 
wspólnie z OKE dopuszcza możliwość zmian w zgłaszaniu chęci przystąpienia do 
egzaminów na sesję styczeń - luty 2021 r.  

W związku z tym zdający mogą podjąć decyzję o podtrzymaniu wcześniejszego 
zgłoszenia, bądź jego wycofaniu. 

Wycofane deklaracje musiałyby zostać złożone przez uczniów ponownie (jako nowe 
deklaracje) do sesji czerwiec - lipiec 2021, bądź w kolejnych sesjach egzaminacyjnych, po 
zakończonym cyklu nauki w szkole, co bardzo komplikuje proces planowania egzaminów. 

Dlatego też prosimy aby nie podejmować pochopnych decyzji, należy bowiem 
pamiętać o tym, że zakończenie zajęć z przedmiotów zawodowych nastąpi 13 grudnia 
2020r. W drugim semestrze nauki natomiast realizowane będą jedynie przedmioty 
ogólnokształcące, więc uczniowie chcąc przystąpić do Egzaminu dopiero w czerwcu nie 
będą mieli kontaktu z przedmiotami zawodowymi przez cały drugi semestr. 

Ponadto w przypadku niepowodzenia na egzaminie w styczniu pozostaje możliwość 
jego poprawy jeszcze w czerwcu – jednym słowem uczeń rezygnujący z sesji styczniowej 
pozbawia się dodatkowego terminu egzaminu przed ukończeniem szkoły. Przypominamy 
również, że egzamin zawodowy jest konieczny do uzyskania tytułu Technika. 

Należy ponadto wziąć pod uwagę sugestię Dyrektora CKE, że w przypadku 
pogorszenia sytuacji epidemicznej odgórnie zostanie podjęta decyzja o 
nieprzeprowadzaniu wszystkich egzaminów zawodowych zaplanowanych na styczeń –luty 
2021r. ( decyzja taka może być przekazana w drugiej połowie grudnia 2020r.) 

 
Ze względu na bardzo krótki termin jaki ustaliła CKE na dokonywanie 

zmian w Panelu Egzaminacyjnym 
indywidualne decyzje o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w sesji 

styczeń - luty 2021 r. proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie: 
do godz. 13.00 w piątek 13 listopada 2020 r., 

poprzez moduł E-dziennika/Wiadomości 
do Kierownika Szkolenia Praktycznego 

 
Zdający podtrzymujący wcześniejsze zgłoszenia nie przesyłają NIC 

Brak informacji zwrotnej o rezygnacji z egzaminu oznacza podtrzymanie 
decyzji o przystąpieniu do egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 r.                                            

zgodnie ze złożoną już deklaracją. 
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