
 
Kalendarz  

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  
 w Zespole Szkół Mechanicznych 

 im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy 
rok szkolny 2016/2017 

 
(nowa podstawa programowa) 

 

Termin Zadanie 

15.09.2016 zapoznanie rodziców z procedurą przeprowadzania egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodach  

do 30.09.2016 przypomnienie uczniom procedur przeprowadzania egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodach 

listopad 2016 próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe  

09.01.2017 egzamin praktyczny dla klasy 4bT – kwalifikacja M.42  (oraz poprawkowy 
dla zdających w sesjach ubiegłych)  

12.01.2017 

egzamin pisemny  
dla klasy 3bT – kwalifikacja M.18 
dla klasy 4aT – kwalifikacja M.44 
dla klasy 4bT – kwalifikacja M.42 
dla klasy 4cT – kwalifikacja E.14 
 
egzamin poprawkowy dla kwalifikacji: E.12, E.13, E.14, M.12, M.18, M.19, 
M.42, M.44 

23-26.01.2017 egzamin praktyczny dla klasy 4cT – kwalifikacja E.14 (oraz poprawkowy 
dla zdających w sesjach ubiegłych) 

27-31.01 i         
10-18.02.2017 

egzamin praktyczny dla klasy 3bT – kwalifikacja M.18 
 
egzamin poprawkowy dla zdających w sesjach ubiegłych – kwalifikacje 
M.12, M.18, M.19 

30.01-02.02.2017 egzamin praktyczny dla klasy 4bT – kwalifikacja M.44 (oraz poprawkowy 
dla zdających w sesjach ubiegłych) 

30.01-06.02 i    
13-18.02.2917 

egzamin poprawkowy dla zdających w sesjach ubiegłych – kwalifikacja 
E.12 

05-11.02 i             
19-23.02.2017 

egzamin poprawkowy dla zdających w sesjach ubiegłych – kwalifikacja 
E.13 

31.03.2017 ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje dla sesji 
zimowej 

kwiecień 2017 próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 



20.06.2017 

egzamin pisemny  
dla klasy 2cT – kwalifikacja E.12 
dla klasy 3aT – kwalifikacja M.19 
dla klasy 3bT – kwalifikacja M.12 
dla klasy 3cT – kwalifikacja E.13 
dla klasy 3aZ – kwalifikacja M.19 
dla klasy 3bZ – kwalifikacja M.18 
 
egzamin poprawkowy dla kwalifikacji: E.12, E.13, E.14, M.12, M.18, M.19, 
M.42, M.44 

19-25.06 i    
28.06-02.07.2017 

egzamin praktyczny dla klasy 3cT – kwalifikacja E.13 (oraz poprawkowy 
dla zdających w sesjach ubiegłych) 

22.06-08.07.2017 

egzamin praktyczny dla klasy 3aT – kwalifikacja M.19 
egzamin praktyczny dla klasy 3bT – kwalifikacja M.12 
egzamin praktyczny dla klasy 3aZ – kwalifikacja M.19 
egzamin praktyczny dla klasy 3bZ – kwalifikacja M.18 
 
egzamin poprawkowy dla zdających w sesjach ubiegłych – kwalifikacje 
M.12, M.18, M.19 

24-25.06 i      
28.06-02.07.2017 

egzamin praktyczny dla klasy 2cT – kwalifikacja E.12 (oraz poprawkowy 
dla zdających w sesjach ubiegłych) 

26.06.2017 egzamin praktyczny poprawkowy dla kwalifikacji M.42 

27-28.06.2017 egzamin praktyczny poprawkowy dla kwalifikacji M.44 

27-28.06, 
01.07.2917 egzamin praktyczny poprawkowy dla kwalifikacji E.14 

25.08.2017 ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje dla sesji 
letniej 

 
 
 

(stara podstawa programowa) 
 
 

Termin Zadanie 

12.06.2017 Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  
– absolwenci (stara podstawa programowa) 

13.06.2017 Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  
w Technikum – absolwenci (stara podstawa programowa) 

 


