
 

Informacja dla uczniów – deklaracje egzamin zawodowy sesja ZIMA 2022 

• Wychowawca rozda wam druki deklaracji na egzamin w kwalifikacjach, które po raz 

pierwszy będziecie zdawać w sesji ZIMA 2022. 

• Jeżeli się pomylisz przy jej wypełnianiu lub nie zdałeś egzaminu w sesji LATO 2021, a 

chcesz go poprawiać w sesji ZIMA 2022 to: pobierasz odpowiednią dla swojej kwalifikacji 

deklarację ze strony szkoły   w dziale → uczeń i rodzic →egz. zawodowy 

• Drukujesz i wypełniasz czytelnie zgodnie i informacją poniżej. Pamiętaj o czytelności 

wypełnienia dokumentu – dotyczy to również adresu poczty elektronicznej 

• W przypadku problemów z wypisaniem kontaktujesz się z wychowawcą 

• Wszystkie wypełnione i podpisane deklaracje oddajesz wychowawcy najpóźniej do dnia                   

10 września 2021  
 
UWAGA!!! 

• Jeżeli posiadasz orzeczenie / opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 
zaświadczenie o chorobie przewlekłej dołączasz je do deklaracji.  

• Musisz dodatkowo pobrać załącznik 4a (znajdujący się pod deklaracjami na stronie).  

• Brak wypełnienia zał.4a oznacza rezygnację z możliwości skorzystania z dostosowania         
(dla większości uczniów na egzaminie zawodowym jest to wydłużenie czasu o max 30 min).  

• Jeżeli orzeczenie lub opinię dostarczyłeś przed sesją LATO 2021 to teraz składasz tylko 
załącznik 4a  

 
Co dalej po złożeniu deklaracji?  
Macie już aktywne konta w systemie egzaminacyjnym gdzie mogliście sprawdzić wynik                           
z egzaminu po sesji LATO 2021. Przypominam, że należy pamiętać swój login oraz hasło do 
systemu. 
Logujecie się przez stronę https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/  została tam dodana 
funkcja resetowania hasła. 

         
 
 
Poniżej znajdują się wzory wypisania deklaracji oraz załącznika 4a: 
 

https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/


 
 
Wzór wypisania deklaracji 
 

 

Wypisujemy czytelnie 
DRUKOWANYMI LITERAMI 
zaznaczone na żółto pola w deklaracji  
 
W części:  
1. Deklaruję przystąpienie……. 

Wybieramy odpowiednią sesję i 
uzupełniamy rok 

2. Do egzaminu będę przystępować – 
należy zaznaczyć właściwe 

3. Ubiegam się o dostosowanie 
warunków egzaminu. 

• Większość osób zaznacza pole NIE 
 
Tylko osoby, które mają orzeczenie 
lub opinię zaznaczają TAK i wybierają 
dalej odpowiednie pole w sekcji 4 
Do deklaracji dołączam ……….. 
(tu wybieramy dokument dołączony 
razem z załącznikiem 4a) 
 

UWAGA!!!! 
Wypełniając deklarację na poprawę 
kwalifikacji z sesji LATO 2021 
zaznaczasz w sekcji 2 po raz kolejny 
odpowiednią część egzaminu  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WZÓR wypisania zał.4a 
Wypisujemy pola zaznaczone na żółto potrzebne dane znajdziemy w deklaracji 
W części 1 w tabelce wpisujemy numer odpowiedniego dokumentu oraz miejsce i datę jego wydania. 
Na drugiej stronie pod linijką Akceptuję przyznane………..….. składamy tylko podpis bez daty  (data zostanie 
uzupełniona po analizie dokumentów)  
Jakie dostosowania w zależności od dysfunkcji przysługują można znaleźć tu:  
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/7.%202022_Dostosowania-PP2012_2017-17%20VIII%202021-ostateczny.pdf  

 

 

 

 

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/7.%202022_Dostosowania-PP2012_2017-17%20VIII%202021-ostateczny.pdf

