
WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO – STYCZEŃ 2020 R. 

 

W związku z zawieszeniem zajęć szkolnych oraz na podstawie komunikatu Dyrektora CKE informujemy, 

że w dniu 20 marca 2020 r. drogą elektroniczną zostanie przekazana informacja o wynikach 

egzaminów zawodowychw sesji 2020, ale nie świadectwa. Każdy uczeń, który przystąpił do egzaminu 

otrzyma informację o swoich wynikach od wychowawcy w tym dniu. 

PROSZĘ NIE PRZYCHODZIĆ DO SZKOŁY. 

Świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje 

zawodowe zostaną przekazane do 31 marca 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące przekazania 

dokumentów przekażemy w  terminie późniejszym. 

W przypadku konieczności przystąpienia do egzaminu zawodowego w czerwcu 2020 należy: 

 pobrać z poniższej listy właściwy wzór deklaracji, 

 wypełnić go czytelnie (można ręcznie), podpisać odręcznie i przechować bezpiecznie w domu, 

 zeskanować lub zrobić zdjęcie i wysłać na adres egzaminzawodowy@mechanikdebica.edu.pl do 

dnia 31 marca 2020r. do godz.12.00,w tytule wiadomości wpisać oznaczenie kwalifikacji oraz 

imię i nazwisko zdajcego 
 w odpowiednim czasie ogłosimy zbieranie deklaracji w formie papierowej. 

UWAGA! Forma papierowa jest konieczna do przystąpienia do egzaminu. 

Wzory deklaracji na czerwiec 2020, tylko dla zdających, którzy podchodzili do egzaminu zawodowego 

w sesji styczeń 2020: 

 wzór deklaracji - formuła 2012 

 wzór deklaracji - formuła 2017 - klasa 3B, klasa 3CD 

Informacje potrzebne do wypełnienia deklaracji. 

 
FORMUŁA 2012 

oznaczenie 

kwalifikacji zgodne 

z podstawą 

programową 

nazwa kwalifikacji 

symbol 

cyfrowy 

zawodu 

nazwa zawodu 

A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 
311911 

technik cyfrowych 

procesów graficznych A.55 Drukowanie cyfrowe 

B.05 Montaż systemów suchej zabudowy 

712905 

monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w 

budownictwie 
B.07 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 

B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 

311204 technik budownictwa B.30 
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie 

dokumentacji przetargowej 

B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 

E.13 
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i 

administrowanie sieciami 

351103 technik teleinformatyk 
E.15 

Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy 

abonenckich 

E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych 

E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 

311410 technik mechatronik 
E.19 

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów 

mechatronicznych 

E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 311303 technik elektryk 

M.12 
Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i 

elektronicznych układów pojazdów samochodowych 
311513 

technik pojazdów 

samochodowych 
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741203 

elektromechanik 

pojazdów 

samochodowych 

M.18 
Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów 

pojazdów samochodowych 

311513 
technik pojazdów 

samochodowych 

723103 
mechanik pojazdów 

samochodowych 

M.42 
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów 

samochodowych 
311513 

technik pojazdów 

samochodowych 

 
FORMUŁA 2017 (klasa 3B, klasa 3CD) 

oznaczenie 

kwalifikacji zgodne 

z podstawą 

programową 

nazwa kwalifikacji 

symbol 

cyfrowy 

zawodu 

nazwa zawodu 

EE.02 
Montaż, uruchamianie i konserwacja systemów 

mechatronicznych 
311410 technik mechatronik 

EE.10 
Montaż, uruchamianie oraz utrzymywanie urządzeń i sieci 

teleinformatycznych. 
351103 technik teleinformatyk 

 


