
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie 

harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 

oraz egzaminu eksternistycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 

roku dla podstaw programowych kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. i 31 marca 2017 r. 

 
 

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
W 2020 ROKU 

 
 
 

Sesja 1. Styczeń - luty 2020 r. 

Termin składania deklaracji na sesję styczeń - luty 2020 r. do 9 września 2019 r. 

 Technik usług fryzjerskich - kwalifikacja A.23 Projektowanie fryzur 
 Technik technologii żywności - kwalifikacja T.16 Organizacja i nadzorowanie 

produkcji wyrobów spożywczych 

Część pisemna  Część praktyczna  

10 stycznia 2020 r.  9 stycznia 2020 r.  

Termin ogłaszania wyników egzaminu oraz przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 

20 marca 2020 r. 

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje  
zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali ukończyli szkołę 24 kwietnia 2020 r. 

22 maja 2020 r. 

 

 

 

 

Sesja 2. Czerwiec - lipiec 2020 r. 

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec - lipiec 2020 r. do 7 lutego 2020 r. 
lub do 27 marca 2020 r. w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez 

zdających, którzy nie zdali egzaminu w sesji styczeń - luty 2020 r 

 Technik usług fryzjerskich - kwalifikacja AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 
 Technik technologii żywności - kwalifikacja TG.04 Produkcja wyrobów 

cukierniczych 
 Sprzedawca - kwalifikacja AU.20 Prowadzenie sprzedaży 
 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych – kwalifikacja 

MG.05 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych  
i  
 Technik usług fryzjerskich - kwalifikacja A.23 Projektowanie fryzur 
 Technik technologii żywności - kwalifikacja T.16 Organizacja i nadzorowanie 

produkcji wyrobów spożywczych 

Część pisemna Część praktyczna 

23 czerwca 2020 r. 
od 27 czerwca do 9 lipca 2020 r. albo 

22 czerwca 2020 dla A.23 lub T.16 

Termin ogłaszania wyników egzaminu oraz  przekazania szkołom świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje 
w zawodzie 

31 sierpnia 2020 r. 

 


