
Cześć praktyczna 

od 29 czerwca do 6 lipca 2020 roku 

Na egzamin należy zgłosić się z własnym długopisem koloru 

czarnego,  dokumentem tożsamości ze zdjęciem, oraz w maseczce na 

twarzy i ustach. Należy pamiętać zachowaniu dystansu od innych 

osób, o dezynfekcji rąk w  wejściu do budynku szkoły, oraz sali 

egzaminacyjnej. 

NIE WNOSIMY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, ORAZ POMOCY NIE 

WYMIENIONYCH W KOMUNIKACIE DYREKTORA CKE – SKUTKUJE TO 

PRZERWANIEM I UNIEWAŻNIEM EGZAMINU (art. 44zzzp pkt 2) !!! 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZNAJDUJE SIĘ PRZED WEJŚCIEM  

DO SALI EGZAMINACYJNEJ ORAZ U WYCHOWAWCY KLASY 

Uczeń/absolwent na egzamin przychodzi we właściwym  obuwiu 

roboczym, z nakryciem głowy, książeczką z aktualnymi badaniami lekarskimi 

(kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich) 

o ile jest to wymagane – szczegółowe informacje u wychowawców. 

W dniu egzaminu zdający zgłasza się odpowiednio: 

- o godz. 730 jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 800 

- o godz. 830 jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 900  

- o godz. 1130 jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 1200  

- o godz. 1430 jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 1500 

 -o godz. 1530 jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 1600
 

 



1. Uczniowie klasy 3Ti - Technik informatyk - (kwalifikacja 

EE.08) zgłaszają się na egzamin w sali 154 o godz.730 , 

1130, 1530 od 1 lipca do 3 lipca 2020 roku 

2. Uczniowie klasy 3Ts – Technik pojazdów 

samochodowych – (kwalifikacja MG.18) zgłaszają się na 

egzamin przy ul. Budowlanych 2b o godz.730 , 1130, 1530 

od 29 czerwca do 1 lipca 2020 roku 

3. Uczniowie klasy 3s, 3o – mechanik pojazdów 

samochodowych – (kwalifikacja MG.18) zgłaszają się na 

egzamin przy ul. Budowlanych 2b o godz.730 , 1130, 1530 

od 2 lipca  do 6 lipca 2020 roku 

4. Uczniowie klasy 3Tfg – technik żywienia i gospodarstwa 

domowego – (kwalifikacja TG.07) zgłaszają się na 

egzamin w sali 54 o godz.730 , 1130, 1530 od 29 czerwca  

do 30 czerwca 2020 roku 

5. Uczniowie klasy 3gh, 3o – kucharz – (kwalifikacja TG.07) 

zgłaszają się na egzamin w sali 54 o godz.730 , 1130, 1530 

od 30 czerwca  do 2 lipca 2020 roku 

6. Uczniowie klasy 3Tfg – technik usług fryzjerskich – 

(kwalifikacja AU.21) zgłaszają się na egzamin w sali 51 o 

godz. 830 ,  1430 od 29 czerwca  do 30 czerwca 2020 roku 

7. Uczniowie klasy 3Tbm – technik budownictwa – 

(kwalifikacja BD.29) zgłaszają się na egzamin przy ul. 

Jana Pawła 27A o godz. 830 ,  1430 od 2 lipca  do 4 lipca 

2020 roku 

8. Uczniowie klasy 3Tbm – technik mechanik – 

(kwalifikacja MG.19) zgłaszają się na egzamin w sali 035 



o godz. 730 , 1130, 1530 od 29 czerwca  do 1 lipca 2020 

roku 

9. Uczniowie klasy 3be – elektromechanik – (kwalifikacja 

EE.04) zgłaszają się na egzamin w sali 1.19 o godz.  830 ,  

1430 od 29 czerwca  do 1 lipca 2020 roku 

10. Uczniowie klasy 3be – stolarz – (kwalifikacja 

AU.15) zgłaszają się na egzamin o godz. 830 ,  1430 od 29 

czerwca  do 1 lipca 2020 roku 

11. Uczniowie klasy 3gh – sprzedawca – (kwalifikacja 

AU.20) zgłaszają się na egzamin o godz. 1130 ,  1530 w 

dniu 3 lipca 2020 roku 

12. Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

(kwalifikacja AU.65) zgłaszają się na egzamin o godz. 

830, 1430 w dniu 29 czerwca 2020 roku 


