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Sesja egzaminacyjna – styczeń/luty – 2021 

Harmonogram / Procedury wchodzenia do szkoły na egzamin zawodowy w poszczególne dni: 
 

Uwaga: 

 należy ściśle stosować się do poniższych procedur: 

 przyjść z dowodem osobistym i dwoma czarnymi długopisami. 

 ciśle przestrzegać godzin przyjścia, 

 zachować dystans podczas wchodzenia na egzamin, czekać cierpliwie w kolejce, 

 wchodzić po kolei (kolejka –1,5 m odległości) – zachować dystans, 

 zdezynfekować ręce, 

 założyć maseczkę. 

 
 

11.01.2021 r. (poniedziałek) 

Egzamin zawodowy – część praktyczna typu ”d” (dokumentacja) 

 

Klasy 

Godzina 

Kwalifikacja 
Czas 

egzaminu 

Liczba 

zdających 

wg. listy 

Przewodniczący 

Zespołu 

Nadzorującego 

Miejsce egzaminu 
Wejście na 

teren szkoły 

Wejście do sali 

egzaminacyjnej 

(do szkoły) 

Szatnia przyjścia 

do szkoły 
egzaminu 

3LG; 4LG; 

4T -

powtarzający 

8.15 9.00 
AU.22; 

TG.12; 
120 min. 18 mgr Jurand Sęk 

Budynek 1 

(główny) 

sala 18 

(s. gimnast.) 

wejście 

główną 
bramą 

główne wejście do 

budynku szkoły 

szatnia WF 

przy sali 

gimnastycznej 

4AM; 

Absolwenci: 

4BM; 4A 

8.15 9.00 
EE.26; 

E.18; E.24; 
180 min. 19 

mgr Andrzej 

Spyrka 

Budynek 2 

(tzw. warsztaty 

szkolne) 

sala W25 

wejście 

główną 
bramą 

wejście główne do 

budynku nr 2 siłownia 

4T 12.15 13.00 TG.13 150 min 17 
mgr Maciej 

Jasikowski 

Budynek 1 

(główny) 

sala 18 

(s.gimnast.) 

wejście 

główną 
bramą 

główne wejście do 

budynku szkoły 

szatnia WF 

przy sali 

gimnastycznej 

4LG 12.15 13.00 AU.32 120 min. 22 mgr Sylwia Janik 
Budynek 2 

(tzw. warsztaty 

szkolne) 

sala W25 
wejście 

główną 
bramą 

wejście główne do 

budynku nr 2 siłownia 

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać  zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, 

w sesji styczeń-luty 2021r.: 

 AU.22; AU.32 - kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka, 

 TG.12; TG.13 - kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka, 

 EE.24; EE.26; E.18; E.24 - kalkulator prosty  
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12.01.2021 r. (wtorek) 

Egzamin zawodowy – część pisemna 

 

Klasy 

Godzina 

Kwalifikacja 
Czas 

egzaminu 

Liczba 

zdających 

wg. listy 

Przewodniczący 

Zespołu 

Nadzorującego 

Miejsce egzaminu 
Wejście na 

teren szkoły 

Wejście do sali 

egzaminacyjnej 

(do szkoły) 

Szatnia 
przyjścia 

do szkoły 
egzaminu 

3LG powt. 

4EI powt. 
4I powt. 

Absolwenci: 

BS I st., ZSZ 

9.15 10.00 

AU.22;AU.35; 

EE.08; MG.27; 
MG.18;MG.20; 

T.06; 

60 min. 

 

18 mgr Andrzej Spyrka 
Budynek 2 

(tzw. warsztaty 

szkolne) 

sala W25 
wejście 

główną 
bramą 

wejście główne do 
budynku nr 2 siłownia 

4LG; 4EI 11.10 12.00 AU.32; AU;36 34 mgr Piotr Supel 

Budynek 2 

(tzw. warsztaty 
szkolne) 

 sala W25 

wejście 

główną 
bramą 

wejście główne do 
budynku nr 2 siłownia 

4T; 

4AM powt. 

Absolwenci: 
BS I st.; 4A 

11.10 12.00 
TG.13; EE.05 

E.08 
33 

mgr Elżbieta 

Gałuszka 

Budynek 1 

(główny) 

sala 18 

(s. gimnast.) 

wejście 

główną 
bramą 

główne wejście do 

budynku szkoły 

szatnia WF 

przy sali 

gimnastycznej 

4EI, 4I 13.10 14.00 EE.09 39 
mgr Maciej 
Jasikowski 

Budynek 2 

(tzw. warsztaty 
szkolne) 

sala W25 

wejście 

główną 
bramą 

wejście główne do 
budynku nr 2 siłownia 

4AM; 
Absolwenci:

4A 

13.10 14.00 
EE.21; EE.26; 

E.24 
25 mgr Jadwiga Łagosz 

Budynek 1 
(główny) 

sala 18 
(s. gimnast.) 

wejście 

główną 
bramą 

główne wejście do 
budynku szkoły 

szatnia WF 
przy sali 

gimnastycznej 

 

 

Materiały pomocnicze:  

 Każdy zdający w części pisemnej powinien mieć: długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć́ 

kalkulator prosty. 
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15.01.2021 r. (piątek) 

Egzamin zawodowy – część praktyczna typu”w” i “dk” 

 

Klasy 

Godzina 

Kwalifikacja 
Czas 

egzaminu 

Liczba 

zdających 

wg. listy 

Przewodniczący 

Zespołu 

Nadzorującego 

Miejsce egzaminu 
Wejście na 

teren szkoły 

Wejście do sali 

egzaminacyjnej 

(do szkoły) 

Szatnia przyjścia 

do szkoły 
egzaminu 

Absolwenci 

BS Ist. 
8.30 9.00 EE.05 180 min 2 mgr Andrzej Spyrka 

Budynek 2 

(tzw. warsztaty 

szkolne) 

sala W18 

wejście 

główną 
bramą 

wejście główne do 

budynku nr 2 W15 

4AM 7.30 8.00 EE.21 150 min 4 mgr Sylwia Janik 

Budynek 2 

(tzw. warsztaty 

szkolne) 

sala W22 

wejście 

główną 
bramą 

wejście główne do 

budynku nr 2 Zaplecze W22 

4AM 11.30 12.00 EE.21 150 min 3 
mgr Maciej 

Jasikowski 

Budynek 2 

(tzw. warsztaty 

szkolne) 

sala W22 

wejście 

główną 
bramą 

wejście główne do 

budynku nr 2 Zaplecze W22 

 

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać  zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w sesji 

styczeń-luty 2021 r.: 

 EE.21-  ołówek, gumka, linijka, temperówka, 

 

 

18.01.2021 r. (poniedziałek) 

Egzamin zawodowy – część praktyczna typu”dk” 

 

Klasy 

Godzina 

Kwalifikacja 
Czas 

egzaminu 

Liczba 

zdających 

wg. listy 

Przewodniczący 

Zespołu 

Nadzorującego 

Miejsce egzaminu 
Wejście na 

teren szkoły 

Wejście do sali 

egzaminacyjnej 

(do szkoły) 

Szatnia przyjścia 

do szkoły 
egzaminu 

4EI 8.20 9.00 AU.36 180 min 12 mgr Andrzej Spyrka 

Budynek 2 

(tzw. warsztaty 

szkolne) 

sala W32 

wejście 

główną 
bramą 

wejście główne do 

budynku nr 2 sala W38 

 

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać  zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w sesji 

styczeń-luty 2021 r.: 

 AU.36 -  kulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka, 
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19.01.2021 r. (wtorek) 

Egzamin zawodowy – część praktyczna typu”dk” 

 

Klasy 

Godzina 

Kwalifikacja 
Czas 

egzaminu 

Liczba 

zdających 

wg. listy 

Przewodniczący 

Zespołu 

Nadzorującego 

Miejsce egzaminu 
Wejście na 

teren szkoły 

Wejście do sali 

egzaminacyjnej 

(do szkoły) 

Szatnia przyjścia 

do szkoły 
egzaminu 

4EI;4I 11.20 12 EE.09 150 min. 13 mgr Sylwia Janik 

Budynek 2 

(tzw. warsztaty 

szkolne) 

sala W32 

wejście 

główną 
bramą 

wejście główne do 

budynku nr 2 W38 

20.01.2021 r. (środa) 

4EI;4I 7.20 8.00 EE.09 150 min. 13 
mgr Maciej 
Jasikowski 

Budynek 2 

(tzw. warsztaty 
szkolne) 

sala W32 

wejście 

główną 
bramą 

wejście główne do 
budynku nr 2 W38 

4EI;4I 15.20 16.00 EE.09 150 min. 13 mgr Andrzej Spyrka 

Budynek 2 

(tzw. warsztaty 

szkolne) 

sala W32 

wejście 

główną 
bramą 

wejście główne do 

budynku nr 2 W38 

 

 

 

 

 

25.01.2021 r. (poniedziałek) 

Egzamin zawodowy – część praktyczna typu”w” 

 

Klasy 

Godzina 

Kwalifikacja 
Czas 

egzaminu 

Liczba 

zdających 

wg. listy 

Przewodniczący 

Zespołu 

Nadzorującego 

Miejsce egzaminu 
Wejście na 

teren szkoły 

Wejście do sali 

egzaminacyjnej 

(do szkoły) 

Szatnia przyjścia 

do szkoły 
egzaminu 

Abs . BS I st. 8.20 9.00 MG.27 180 min 3 mgr Andrzej Spyrka 
Zakład 

pracodawcy 
sala 1 

Budynek1 
wejście 

główną bramą 
główne - 

 


