
 

Egzaminy zawodowe | Szkoła KADRA 
 

Terminy egzaminu zawodowego w styczniu 2022 
 

 
1. Terminy obowiązujące uczniów  (formuła 2019) 
Terminy egzaminu zawodowego w styczniu/ lutym 2022 roku 
 
Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu w styczniu/lutym 2022r. do 15 września 2021 roku 
 
1. Część pisemna w formie elektronicznej 11-15 stycznia 2022 roku (dokładna data zostanie podana po  

ustaleniu z OKE) 
 

Egzamin pisemny odbędzie się w Szkole KADRA ul. Gabrieli Zapolskiej 1 we Wrocławiu 
Dokładne godziny i sale zostaną podane na stronie szkoły www.kadra.wroclaw.pl w strefie ucznia 
• dla kwalifikacji MED.01 zawód asystentka stomatologiczna 

• dla kwalifikacji MED.03 zawód opiekun medyczny 

• dla kwalifikacji MED.12 zawód technik sterylizacji medycznej 

 
2. Część praktyczna - forma W (wykonanie zadania na stanowisku) od 11 do 23 stycznia 2022 roku 

 
Egzamin praktyczny odbędzie się w szkole KADRA ul. Gabrieli Zapolskiej 1 we Wrocławiu 
Dokładne godziny i sale zostaną podane na stronie szkoły www.kadra.wroclaw.pl w strefie ucznia 
• asystentka stomatologiczna - termin 13.01-16.01.2022 roku 
• opiekun medyczny – termin 11.01-23.01.2022 roku 

• technik sterylizacji medycznej – termin 12.01-18.01.2022 roku 

 

 
Przystąpienie do egzaminu w części pisemnej i praktycznej jest obowiązkowe 

i jest warunkiem ukończenia szkoły policealnej. 
 

Data wydania świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 7 kwietnia 2022 roku. 
 

 
 

2. Terminy obowiązujące absolwentów, którzy rozpoczęli naukę we wrześniu 2019 r. (formuła 2019) 
Terminy egzaminu zawodowego w styczniu/ lutym 2022 roku  
 
Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu w styczniu/lutym- 7 dni od daty ogłoszenia wyników 
egzaminu zawodowego czyli do 7 września 2021r. 

 
1. Część pisemna 11-15 stycznia 2022 roku (dokładna data zostanie podana po ustaleniu z OKE)  

 Egzamin pisemny odbędzie się w Szkole KADRA ul. Gabrieli Zapolskiej 1 we Wrocławiu 
Dokładne informacje dotyczące sal oraz godziny egzaminu zostaną podane przez szkołę indywidualnie absolwentowi. 
• dla kwalifikacji MED.01 zawód asystentka stomatologiczna 
• dla kwalifikacji MED.02 zawód higienistka stomatologiczna 

• dla kwalifikacji MED.03 zawód opiekun medyczny 

• dla kwalifikacji MED.10 zawód technik masażysta 

• dla kwalifikacji MED.12 zawód technik sterylizacji medycznej 

• dla kwalifikacji  SPO.04 zawód opiekunka dziecięca 

• dla kwalifikacji FRK.04  zawód technik usług kosmetycznych 

 

 

 

 

 

http://www.kadra.wroclaw.pl/
http://www.kadra.wroclaw.pl/


 

 
2. Część praktyczna 
 
 - forma W (wykonanie zadania na stanowisku) od 11 do 23 stycznia 2022 roku 
 
Egzamin praktyczny odbędzie się w szkole KADRA ul. Gabrieli Zapolskiej 1 we Wrocławiu 
• asystentka stomatologiczna -  termin 13.01-16.01.2022 roku 
• higienistka stomatologiczna - termin 15.01-18.01.2022 roku 

• opiekun medyczny - termin 11.01-23.01.2022 roku 

• technik masażysta - termin 12.01-16.01.2022 roku 

• technik sterylizacji medycznej - termin 12.01-18.01.2022 roku 

• opiekunka dziecięca – termin 17.01 – 23.01.2022 roku 

 

- forma D (jedynym rezultatem jest dokumentacja)  - termin 10 stycznia 2022 roku 
Egzamin praktyczny odbędzie się w szkole KADRA ul. Gabrieli Zapolskiej 1 we Wrocławiu 
• dla kwalifikacji FRK.04 zawód technik usług kosmetycznych 

 

 
Data wydania świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 7 kwietnia 2022 roku 
 

 
3. Terminy obowiązujące absolwentów, którzy rozpoczęli naukę przed wrześniem 2019r.(formuła 2017) 
 
Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu/ lutym 2022 roku 
 
Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu w styczniu/lutym 2022r. do 15 września 2021 roku. 
 
 
1. Część pisemna 11 stycznia 2022 roku – dla wszystkich kierunków 
 
Egzamin pisemny odbędzie się w Szkole KADRA ul. Gabrieli Zapolskiej 1 we Wrocławiu. 

 
 

Dokładne informacje dotyczące sal oraz godziny egzaminu zostaną podane przez szkołę indywidualnie absolwentowi. 
 

2. Część praktyczna 
- forma D  (jedynym rezultatem jest dokumentacja) - termin 10 stycznia 2022 roku 
• technik usług kosmetycznych (kwalifikacja AU.61) 

 
- forma W (wykonanie zadania na stanowisku) -  od 12 do 6 lutego 2022 roku 

 

Egzamin praktyczny odbędzie się w szkole KADRA ul. Gabrieli Zapolskiej 1 we Wrocławiu 
• technik usług kosmetycznych (kwalifikacja AU.62) - termin 13.01-15.01.2022 roku 

• opiekunka dziecięca - termin 04.02-05.02.2022 roku 

• higienistka stomatologiczna -  termin 28.01-29.01.2022 roku 

• technik sterylizacji medycznej - termin 24.01-25.01.2022 roku 

• opiekun medyczny - termin 28.01-29.01.2022 roku 
 

Data wydania świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 7 kwietnia 2022 roku 
 


