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Harmonogram / Procedury wchodzenia do szkoły na egzamin  

w poszczególne dni: 
 

Uwaga:  

 należy ściśle stosować się do poniższych procedur,  

 ściśle przestrzegać godzin przyjścia 

 zachowania dystansu podczas wchodzenia na egzamin (zwłaszcza na klatkach schodowych) 

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

 dezynfekcja rąk 

 maseczka 

 

Symbolika klas w systemie OBIEG (maturalna): 

 4A (to 4AM); 4L (to 4LG); 4T (to 4TE); 4I (to 4I) 

 

Uwaga: 

 na egzamin należy przyjść godzinę wcześniej tj. o godz. 8.00 (egzamin 9.00)  

lub o godz. 13.00 (egzamin 14.00) 

 

8.06.2020 r. (poniedziałek)  

(JĘZYK POLSKI) – poziom podstawowy 

godzina przyjścia do szkoły : 8:00 

klasa miejsce egzaminu 

wejście  

na teren 

szkoły  

wejście do sali 

egzaminacyjnej 

(do szkoły) 

szatnia 

4 A 
Budynek 2  

(tzw. 

warsztaty 

szkolne) 

sala W 25   
wejście drugą 

bramą 

wejście  

pomiędzy halą 1 i halą 2  
siłownia 

4 I 

4 L 
Budynek 1 

(główny)  

sala 

gimnastyczna 

wejście główną 

bramą  

główne wejście do budynku 

szkoły 

szatnia WF 

przy sali 

gimnastycznej 
4 T   

(do numeru 23) 

4 T 

(od numeru  

24 do 33 ) 
Budynek 1 

(główny) 

świetlica 

szkolna 

wejście główną 

bramą  

boczne wejście do szkoły 

tzw. ewakuacyjne 

(naprzeciwko bramy 

głównej) 

sala nr 1 osoby z 

ubiegłego roku 

oraz z LO dla 

Dorosłych 

 

 

8.06.2020 r. (poniedziałek)  

(JĘZYK POLSKI) – poziom rozszerzony 

godzina przyjścia do szkoły : 13:00 

klasa miejsce egzaminu 

wejście  

na teren 

szkoły  

wejście do sali 

egzaminacyjnej  

(do szkoły) 

szatnia 

wszyscy 

zdający 

Budynek 1 

(główny) 

Sala 32 

(I piętro) 

wejście główną 

bramą  

 

główne wejście do budynku 

szkoły 
sala nr 1 
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9.06.2020 r. (wtorek)  

(MATEMATYKA) – poziom podstawowy 

godzina przyjścia do szkoły : 8:00 

klasa miejsce egzaminu 

wejście  

na teren 

szkoły  

wejście do sali 

egzaminacyjnej 

(do szkoły) 

szatnia 

4 A 
Budynek 2  

(tzw. 

warsztaty 

szkolne) 

sala W 25   
wejście drugą 

bramą 

wejście  

pomiędzy halą 1 i halą 2  
siłownia 

4 I 

4 L 

 ( od numeru:  

1 do 20) 
Budynek 1 

(główny)  

sala 

gimnastyczna 

wejście główną 

bramą  

główne wejście do budynku 

szkoły 

szatnia WF 

przy sali 

gimnastycznej osoby z 

ubiegłych lat 

4 L  

(od numeru: 

21 do 25) Budynek 1 

(główny) 

świetlica 

szkolna 

wejście główną 

bramą  

boczne wejście do budynku 

szkoły tzw. ewakuacyjne 

(naprzeciwko bramy 

głównej) 

sala nr 1 
4 T 

(od numeru: 

1 do 19) 

4 T  

( od numeru: 

20 do 33) 

oraz 

LO dla 

Dorosłych 

Budynek 2  

(tzw. 

warsztaty 

szkolne) 

sala W 24 

(sala fitness)   

wejście drugą 

bramą 

wejście  

pomiędzy halą 1 i halą 2  
siłownia 
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10.06.2020 r. (środa)  

(JĘZYK ANGIELSKI) – poziom podstawowy 

godzina przyjścia do szkoły : 8:00 

klasa miejsce egzaminu 

wejście  

na teren 

szkoły  

wejście do sali 

egzaminacyjnej  

(do  szkoły) 

szatnia 

4 A 
Budynek 1 

(główny) 

świetlica 

szkolna 

wejście główną 

bramą  

główne wejście do budynku 

szkoły 

szatnia WF 

przy sali 

gimnastycznej 
LO dla 

Dorosłych 

klasa 4 I   

(oprócz I14) 

Budynek 1 

(główny) 

I piętro 

sale: 

35, 34, 33 

wejście główną 

bramą  

główne wejście do budynku 

szkoły 
sala nr 32 

4 L  

(od nr L01  

do L04 ) 

Budynek 1 

(główny) 

I piętro 

sala 33 

wejście główną 

bramą  

główne wejście do budynku 

szkoły 
sala nr 32 

4 T  

nr T08 

Budynek 1 

(główny) 

I piętro 

sala 34 

wejście główną 

bramą  

główne wejście do budynku 

szkoły 
sala nr 32 

4 I  

nr I14 

Budynek 1 

(główny) 

I piętro 

sala 28 

wejście główną 

bramą 

boczne wejście do 

budynku szkoły tzw. 

ewakuacyjne 

(naprzeciwko bramy 

głównej) i boczną klatką 

schodową na I piętro do 

poszczególnych sal 

sala nr 46 

4 L  

nr L23 

4 T 

nr : T02, T04, 

T05, T06, T07, 

T09, T11 

4 T  

nr T01 
Budynek 1 

(główny) 

I piętro 

sala 29 

wejście główną 

bramą 
sala nr 46 4 L  

od nr L17  

do nr L25 

4 L  

od nr L05  

do nr L16 

Budynek 1 

(główny) 

I piętro 

sala 30 

wejście główną 

bramą 
sala nr 46 

4 T  

od nr T12  

do nr T21 

Budynek 1 

(główny) 

II piętro 

sala 69 

wejście główną 

bramą boczne wejście do 

budynku szkoły tzw. 

ewakuacyjne 

(naprzeciwko bramy 

głównej) i boczną klatką 

schodową na II piętro do 

poszczególnych sal 

sala nr 48 

4 T  

od nr T22 

 do nr T33   Budynek 1 

(główny) 

II piętro 

sala 50 

wejście główną 

bramą 
sala nr 48 

oraz osoby z 

ubiegłego roku 
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10.06.2020 r. (środa)  

(JĘZYK ANGIELSKI) – poziom rozszerzony 

godzina przyjścia do szkoły : 13:00 

klasa miejsce egzaminu 

wejście  

na teren 

szkoły  

wejście do sali 

egzaminacyjnej  

(do  szkoły) 

szatnia 

4 I   

od nr I01  

do nr I25 

Budynek 1 

(główny) 

świetlica 

szkolna 

wejście główną 

bramą  

główne wejście do budynku 

szkoły 

szatnia WF 

przy sali 

gimnastycznej 

wszyscy  

pozostali 

zdający  

II piętro 

sale:  

50, 54, 56 

 

boczne wejście do 

budynku szkoły tzw. 

ewakuacyjne 

(naprzeciwko bramy 

głównej) i boczną klatką 

schodową na II piętro do 

poszczególnych sal 

sala nr 48 

 

 

15.06.2020 r. (poniedziałek)  

(MATEMATYKA) – poziom rozszerzony 

godzina przyjścia do szkoły : 8:00 

klasa miejsce egzaminu 

wejście  

na teren 

szkoły  

wejście do sali 

egzaminacyjnej  

(do szkoły) 

szatnia 

wszyscy 

zdający 

Budynek 2  

(tzw. 

warsztaty 

szkolne) 

sala W 25   
wejście główną 

bramą 

główne wejście do budynku 

nr 2  
siłownia 

 

 

 

17.06.2020 r. (środa)  

(INFORMATYKA) – poziom rozszerzony 

godzina przyjścia do szkoły : 13:00 

klasa miejsce egzaminu 

wejście  

na teren 

szkoły  

wejście do sali 

egzaminacyjnej  

(do szkoły) 

szatnia 

wszyscy 

zdający 

Budynek 2  

(tzw. 

warsztaty 

szkolne) 

sala W 32   
wejście główną 

bramą 

główne wejście do budynku 

nr 2 

zaplecze  

sali W32 
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18.06.2020 r. (czwartek)  

(JĘZYK NIEMIECKI) – poziom podstawowy 

godzina przyjścia do szkoły : 8.30 

klasa miejsce egzaminu 

wejście  

na teren 

szkoły  

wejście do sali 

egzaminacyjnej  

(do szkoły) 

szatnia 

Wszyscy 

zdający 

Budynek 1 

   (główny) 
sala 1   

wejście główną 

bramą 

główne wejście do budynku 

szkoły 
sala nr 2 

 

 

 

 

18.06.2020 r. (czwartek)  

(JĘZYK NIEMIECKI) – poziom rozszerzony 

godzina przyjścia do szkoły : 13:30 

klasa miejsce egzaminu 

wejście  

na teren 

szkoły  

wejście do sali 

egzaminacyjnej  

(do szkoły) 

szatnia 

wszyscy 

zdający 

Budynek 1 

   (główny) 
sala 1   

wejście główną 

bramą 

główne wejście do budynku 

szkoły 
sala nr 2 

 

 

 

 

19.06.2020 r. (piątek)  

(GEOGRAFIA) – poziom rozszerzony 

godzina przyjścia do szkoły : 8:00 

klasa miejsce egzaminu 

wejście  

na teren 

szkoły  

wejście do sali 

egzaminacyjnej  

(do szkoły) 

szatnia 

wszyscy 

zdający 

Budynek 2  

(tzw. 

warsztaty 

szkolne) 

sala W 25 
wejście główną 

bramą 

główne wejście do budynku 

nr 2  
siłownia 

Sala fitness 
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24.06.2020 r. (środa)  

(FIZYKA) – poziom rozszerzony 

godzina przyjścia do szkoły : 8.15 

klasa miejsce egzaminu 

wejście  

na teren 

szkoły  

wejście do sali 

egzaminacyjnej  

(do szkoły) 

szatnia 

wszyscy 

zdający 

Budynek 1 

   (główny) 
sala 1   

wejście główną 

bramą 

główne wejście do budynku 

szkoły 
sala nr 2 

 

 

 

24.06.2020 r. (środa)  

(HISTORIA) – poziom rozszerzony 

godzina przyjścia do szkoły : 13:30 

klasa miejsce egzaminu 

wejście  

na teren 

szkoły  

wejście do sali 

egzaminacyjnej  

(do szkoły) 

szatnia 

Wszyscy 

zdający 

Budynek 1 

   (główny) 
sala 1   

wejście główną 

bramą 

główne wejście do budynku 

szkoły 
sala nr 2 

 

 

29.06.2020 r. (poniedziałek)  

(HISTORIA MUZYKI) – poziom rozszerzony 

godzina przyjścia do szkoły : 13:30 

klasa miejsce egzaminu 

wejście  

na teren 

szkoły  

wejście do sali 

egzaminacyjnej  

(do szkoły) 

szatnia 

Wszyscy 

zdający 

Budynek 1 

   (główny) 
sala 1   

wejście główną 

bramą 

główne wejście do budynku 

szkoły 
sala nr 2 

 

 

 
Krystyna Jędrzejczyk 

Dyrektor ZSTE w Skawinie 


