
HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO 

FORMUŁA 2019 

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMII I USŁUG im. Natalii Gąsiorowskiej w ŁODZI  

opracowany na podstawie Komunikatu dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r.   
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego 

zawodowego w roku szkolnym 2022/2023 
 

Kształcenie zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 

wprowadzonymi rozporządzeniem MEN z 16 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 991 ze zm.)  

(HARMONOGRAM DLA KLAS III i IV na podbudowie szkoły odstawowej) 

SESJA 1. ZIMA 2023 

Termin składania deklaracji na sesję 2023 Zima:  do 15 września 2022 r.  

Termin główny:   

9 – 21 stycznia 2023 r.  

Część pisemna dla wszystkich kwalifikacji  10 – 14 stycznia 2023 r.  

Część 

praktyczna  

technik logistyk 

technik organizacji turystyki   
9 stycznia 2023 r.  

technik ekonomista 

EKA.04 

EKA.05 

technik reklamy   

PGF.07,  PGF.08 

 

12 – 14 stycznia 2023 r 

16 – 19 stycznia 2023 r.   

 

16 – 19 stycznia 2023 r.   

Termin dodatkowy:   

30 – 31 stycznia 2023 r.  

Część pisemna dla wszystkich kwalifikacji 30 stycznia 2023 r.  

Część 

praktyczna  

technik logistyk 

technik organizacji turystyki 

technik ekonomista 

technik reklamy   

31 stycznia 2023 r.  

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników egzaminu zawodowego 31 marca 2023 r. 

Termin przekazania szkołom certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji  do 7 kwietnia 2023 r. 

Termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla absolwentów technikum, 

którzy ukończą szkołę 28 kwietnia 2023 r.   
26 maja 2023 r. 

SESJA 2. LATO 2023 

Termin składania deklaracji na sesję 2023 Lato:  do 7 lutego 2023 r.  

W przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, którzy nie 

zdali tego egzaminu w sesji 2023 Zima   
do 7 kwietnia 2023 r. 

  

Termin główny:  

 1 – 18 czerwca 2023  

Część pisemna dla wszystkich kwalifikacji 2 – 7 czerwca 2023 r.  

Część 

praktyczna  

technik logistyk 

technik organizacji turystyki   

1 czerwca 2023 r.  

technik ekonomista 

EKA.04 

EKA.05 

technik reklamy   

PGF.07,   

PGF.08 

 

13 – 18 czerwca 2023 r 

13 – 14 czerwca 2023 r.   

.   

  9 – 13 czerwca 2023 r.   

 13 – 15 czerwca 2023 r.   

Termin dodatkowy:   

  

28 – 29 czerwca 2023 

Część pisemna dla wszystkich kwalifikacji 28 czerwca 2023 r.  

Część 

praktyczna  

technik logistyk 

technik organizacji turystyki 

technik ekonomista 

technik reklamy   

29 czerwca 2023 r.  

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników egzaminu zawodowego 31 sierpnia 2023 r. 

Termin przekazania szkołom certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji do 8 września 2023 r. 

 


