
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

 część pisemna czerwiec 2020 r. 

 

1. 23.06.2020 (wtorek)  – godzina 1000, sala gimnastyczna 

   

Na egzaminy odbywające się w sali gimnastycznej uczniowie wchodzą w następującym porządku 

zgodnie z  poniższym harmonogramem : 

WEJŚCIE GŁÓWNE od strony szatni: 

9.00 – 9.15   kwalifikacja  AU.35 

9.15 – 9.25   kwalifikacja  EE.08 

9.25 – 9.35   kwalifikacja  TG. 07 

9.35 – 9.45   kwalifikacja  AU.20 

9.45 – 9.50   kwalifikacja  T.06 

 

 

2. 23.06.2020 (wtorek)   – godzina 1200, sala gimnastyczna 

 

Na egzaminy odbywające się w sali gimnastycznej uczniowie wchodzą w następującym 

porządku zgodnie z  poniższym harmonogramem : 

 

          WEJŚCIE GŁÓWNE od strony szatni 

11.15 – 11.30   kwalifikacja  A.27 

11.30 – 11.40   kwalifikacja  T.15 

11.40 – 11.50   kwalifikacja  T.12 

 

 

             WEJŚCIE BOCZNE: 

11.15 – 11.30   kwalifikacja  A.22 

11.30 – 11.45   kwalifikacja  A.36 

 

3. 23.06.2020 (wtorek)  –  godzina 1400, sala gimnastyczna 

 

Na egzaminy odbywające się w sali gimnastycznej uczniowie wchodzą w następującym 

porządku zgodnie z  poniższym harmonogramem : 

 

          WEJŚCIE GŁÓWNEod strony szatni 

13.20 – 13.35   kwalifikacja  E.14 

13.35 – 13.45   kwalifikacja  AU.29 

 

Na pozostałe egzaminy w części praktycznej należy się stawić na czterdzieści minut przed 

ich rozpoczęciem i zachować odpowiedni dystans między osobami ( oznaczenie -wyklejone 

taśmy) czekając na wejście do sali egzaminacyjnej. 

 

Prosimy o przestrzeganie w/w harmonogramu



 

 

 



 Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, 

telefonów komórkowych, maskotek itp., 

 

 Zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, 

kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających, 

 

 

 Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną 

butelkę z wodą, 

 

 Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal 

egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu 

zdających do stanowiska egzaminacyjnego 

 

 

 Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę                

z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas 

zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed 

zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem 

egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

 


