
 Harmonogram egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie  

SESJA STYCZEŃ-LUTY 2021 

Proszę o zapoznanie się z godzinami oczekiwania na egzamin 

przed salą (zgodnie z kwalifikacją), drogami wejścia i wyjścia 

ze szkoły uzależnionymi od wskazanej sali egzaminacyjnej 

oraz miejscami pozostawiania rzeczy osobistych (koniecznie 

w foliowych przezroczystych woreczkach) i odzieży 

wierzchniej. 

Część pisemna – wersja papierowa 

 

12.01.2021r. (wtorek), godzina 10:00, sala nr 1 (duża sala gimnastyczna) 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Wyszyńskiego 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w szatni szkolnej 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja/godz. Zdający 

1. 

SZKOŁA 

BRANŻOWA                      

I STOPNIA 

MG.18. godz.9:30 1 

2. 

TECHNIKUM 

BD.17. godz.9:30 2 

3. MG.18. godz.9:30 2 

4. EE.03. godz.9:30 2 

5. EE.08. godz.9:30 3 

6. AU.31. godz. 9:15 18 

7. MG.20. godz.9:25 6 

 

 

12.01.2021r. (wtorek), godzina 10:00, sala 107 B 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Wyszyńskiego 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w szatni szkolnej 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja/godz. Zdający 
1. TECHNIKUM AU.31. godz.9:25 1 

 

12.01.2021r. (wtorek), godzina 10:00, sala 204 B 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Wyszyńskiego 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w szatni szkolnej 



Lp. Typ szkoły Kwalifikacja/godz. Zdający 

1. 

SZKOŁA 

BRANŻOWA                         

I STOPNIA 

M.18. godz.9:25 2 

2. TECHNIKUM E.07. godz.9:25 1 

 

12.01.2021r. (wtorek), godzina 12:00, sala nr 1 (duża sala gimnastyczna) 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Wyszyńskiego 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w szatni szkolnej 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja/godz. Zdający 

1. 

SZKOŁA 

BRANŻOWA                         

I STOPNIA 

EE.05. godz.11:40 7 

2. 

TECHNIKUM 

EE.05. godz.11:15 14 

3. BD.18. godz.11:25 17 

4. EE.22. godz.11:35 11 

 

12.01.2021r. (wtorek), godzina 12:00, sala 204 B 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Wyszyńskiego 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w szatni szkolnej 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja/godz. Zdający 
1. 

TECHNIKUM 

A.29. godz.11:25 2 

2. E.08. godz.11:25 2 

3. A.36. godz.11:25 2 

 

 

 

12.01.2021r. (wtorek), godzina 14:00, sala nr 1 (duża sala gimnastyczna) 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Wyszyńskiego 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w szatni szkolnej 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja/godz. Zdający 
1. 

TECHNIKUM 
MG.43. godz.13:15 10 

2. EE.26. godz.13:25 26 

 

12.01.2021r. (wtorek), godzina 14:00, sala 204 B 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Wyszyńskiego 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w szatni szkolnej 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja/godz. Zdający 
1. 

TECHNIKUM 

E.24. godz.13:20 9 

2. M.42. godz.13:20 1 

3. E.14. godz.13:20 2 

4. E.20. godz.13:20 1 

 



Część pisemna – wersja elektroniczna 

12.01.2021r. (wtorek), godzina 12:00, sala nr 2 (mała sala gimnastyczna) 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem przy małej Sali gimnastycznej 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w szatni przy małej sali gimnastycznej 

 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja/godz. Zdający 

1. TECHNIKUM EE.21. godz.11:15 24 

12.01.2021r. (wtorek), godzina 12:00, sala 104 B 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Wyszyńskiego 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w sali 108B 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja/godz. Zdający 
1. TECHNIKUM EE.09. godz.11:20 9 (1-9) 

12.01.2021r. (wtorek), godzina 12:00, sala 19 A 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem przy pokoju nauczycielskim (od 

parkingu) 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w sali 18A 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja/godz. Zdający 
1. TECHNIKUM EE.09. godz. 11:20 9 (10-18) 

12.01.2021r. (wtorek), godzina 14:00, sala 104 B 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Wyszyńskiego 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w sali 108B 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja/godz. Zdający 
1. TECHNIKUM EE.09. godz. 13:20 9 (19-27) 

 

12.01.2021r. (wtorek), godzina 14:00, sala 19 A 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem przy pokoju nauczycielskim (od 

parkingu) 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w sali 18A 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja/godz. Zdający 
1. TECHNIKUM EE.09. godz. 13:20 10 (28-37) 



Harmonogram egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie  

SESJA STYCZEŃ-LUTY 2021 

 

Część praktyczna – model „d” 

 

11.01.2021 r. (poniedziałek), godzina 9:00, sala nr 1 (duża sala gimnastyczna) 

(180 minut) 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Wyszyńskiego 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w szatni szkolnej 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja/godz. Zdający 
1. 

TECHNIKUM 
BD.18. godz. 8:15 17 

2. EE.26. godz.8:25 26 

 

11.01.2021 r. (poniedziałek), godzina 9:00, sala nr 60 (świetlica) (120 minut) 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem przy świetlicy szkolnej 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w sali 58A 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja/godz. Zdający 

1. TECHNIKUM AU.31. godz.8:20 18 

 

11.01.2021 r. (poniedziałek), godzina 9:00, sala 204 B (120 minut) 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Wyszyńskiego 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w sali 208B  

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja/godz. Zdający 
1. TECHNIKUM AU.31. godz.8:25 1 

 

11.01.2021 r. (poniedziałek), godzina 9:00, sala 208 B 17A (180 minut) 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem przy pokoju nauczycielskim (od strony 

parkingu) 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w sali 18A 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja/godz. Zdający 
1. 

TECHNIKUM 
E.24. godz.8:20 13 

2. E.18. godz.8:20 1 



 

11.01.2021 r. (poniedziałek), godzina 9:00, sala 207 B (180 minut) 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Wyszyńskiego 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w sali 208B 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja/godz. Zdający 
1. TECHNIKUM B.22. godz.8:20 11 

 

11.01.2021 r. (poniedziałek), godzina 13:00, sala 204 B (120 minut) 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Wyszyńskiego 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w sali 208B 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja/godz. Zdający 
1. TECHNIKUM MG.43. godz.12:20 10 

 

11.01.2021 r. (poniedziałek), godzina 13:00, sala nr 60 (świetlica) (180 minut) 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem przy świetlicy szkolnej 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w sali 58A 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja/godz. Zdający 
1. TECHNIKUM EE.22. godz.12:20 11 

 

11.01.2021 r. (poniedziałek), godzina 13:00, sala nr 1 (duża sala 

gimnastyczna) (120 minut) 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Wyszyńskiego 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w szatni szkolnej 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja/godz. Zdający 
1. 

TECHNIKUM 
M.42. godz.12:20 7 

2. A.29. godz.12:20 3 

 

 

 

Część praktyczna – model „dk” 

Uwaga: zdający gotowi są do wejścia na egzamin 40 minut przed jego rozpoczęciem! 

 

14.01.2021r. (czwartek), godzina 8:00, sala 57 B (150 minut) 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Wyszyńskiego 



Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w szatni szkolnej 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja Zdający 
1. TECHNIKUM E.14. 8 

  

15.01.2021r. (piątek), godzina 8:00, sala 107 A (150 minut) 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Wyszyńskiego 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w szatni szkolnej 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja Zdający 
1. TECHNIKUM EE.21. 6 (1-6) 

 

15.01.2021r. (piątek), godzina 12:00, sala 107 A (150 minut) 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Wyszyńskiego 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w szatni szkolnej 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja Zdający 
1. TECHNIKUM EE.21. 6 (7-12) 

 

15.01.2021r. (piątek), godzina 16:00, sala 107 A (150 minut) 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Wyszyńskiego 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w szatni szkolnej 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja Zdający 
1. TECHNIKUM EE.21. 6 (13-18) 

 

16.01.2021r. (sobota), godzina 8:00, sala 107 A (150 minut) 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Wyszyńskiego 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w szatni szkolnej 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja Zdający 
1. TECHNIKUM EE.21. 6 (19-24) 

 

18.01.2021 r. (poniedziałek), godz. 8:00, sala 57 B (150 minut) 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Wyszyńskiego 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w szatni szkolnej 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja Zdający 

1. TECHNIKUM EE.09. 9 (1-9) 

    

18.01.2021 r. (poniedziałek), godz. 9:00, sala 107 A (180 minut) 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Wyszyńskiego 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w szatni szkolnej 



Lp. Typ szkoły Kwalifikacja Zdający 

1. TECHNIKUM E.19. 3 

 

18.01.2021 r. (poniedziałek), godz. 9:00, sala 104 B (180 minut) 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Wyszyńskiego 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w szatni szkolnej 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja Zdający 

1. TECHNIKUM A.36. 3 

 

18.01.2021 r. (poniedziałek), godzina 12:00, sala 57 B (150 minut) 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Wyszyńskiego 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w szatni szkolnej 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja Zdający 
1. TECHNIKUM EE.09. 9 (10-18) 

 

18.01.2021 r. (poniedziałek), godzina 16:00, sala 57 B (150 minut) 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Wyszyńskiego 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w szatni szkolnej 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja Zdający 

2. TECHNIKUM EE.09. 9 (19-27) 

 

19.01.2021 r. (wtorek), godzina 8:00, sala 57 B (150 minut) 

Zdający wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Wyszyńskiego 

Rzeczy osobiste (spakowane w przezroczystych woreczkach foliowych) oraz 

odzież wierzchnią pozostawić należy w szatni szkolnej 

Lp. Typ szkoły Kwalifikacja Zdający 

1. TECHNIKUM EE.09. 10 (28-37) 

 

 

UWAGA!  

Zdający, którzy wchodzili do szkoły wejściem głównym  

od ul. Wyszyńskiego, po zakończeniu egzaminu wychodzą na parking szkolny 

(wyjściem przy szatni). 

Natomiast zdający, którzy korzystali z innych wejść, opuszczają szkołę tymi 

samymi drzwiami, którymi wchodzili. 

 

 


