
INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W 

ZAWODZIE W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2021 

(Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie EPKwZ)  

EGZAMINY PRAKTYCZNE 

I.   11.01.2021 (poniedziałek) "d" 

 AULA, egzamin godz. 9:00, 

*Główne wejście do szkoły:  

wejście na aulę, 8:10- kwalifikacja TG.14 i  TG.12 

AULA, egzamin godz. 13:00, 

*Główne wejście do szkoły:  

12:10-kwalifikacja TG.13, T.12 i T.14 

*Wejście od strony boiska: 

12:20-kwalifikacja TG.15 

Sala gimnastyczna, egzamin godz.13:00 

*Wejście od strony boiska: 

12:10-kwalifikacja TG.16 i T.15 

Wszyscy zdający zobowiązani są!!! do przyjścia na 1 godzinę przed rozpoczęciem 

egzaminu. Po wejściu do szkoły, należy zdeponować wszystkie osobiste rzeczy do 

wyznaczonych miejsc: aula-sala 106, sala gimnastyczna-szatnia dolna.  

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu! Oczekując 

na wejście do szkoły i sali egzaminacyjnej, zdający musza zachować odstęp 1,5m. 

Zakaz tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz salą egzaminacyjną przed 

rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu!!! 

Na sale egzaminacyjne, zostaną wpuszczani zgodnie z podanym harmonogramem.  

Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie , podpisując się w wykazie, korzystając z 

WŁASNEGO DŁUGOPISU!!!Zdający muszą posiadać własne przybory pomocnicze ( czarne 

długopisy, kalkulatory itd.) Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy np. 



maskotek, książek , zeszytów itp. Zdający nie mogą!!! pożyczać przyborów od innych 

zdających. Na egzamin można przynieść własną , małą butelkę z wodą mineralną. 

Na wszystkie pozostałe egzaminy w części praktycznej" dk", "wk' i "w", zdający również są 

zobowiązani do przyjścia na 1 godzinę , przed rozpoczęciem egzaminu, zdeponowania rzeczy 

osobistych w sali 106 (zdający w budynku szkoły) i w wyznaczonym miejscu (recepcja)w 

budynku CKZ oraz przejścia niezwłocznie pod wyznaczoną salę egzaminacyjną, zgodnie z 

harmonogramem. 

Zalecane jest ,żeby podczas egzaminu nie zdejmować maseczek lub przyłbic. 

 

!!!!!!!!WAŻNA INFORMACJA DLA ZDAJĄCYH W KWALIFIKACJI AU.35 i KWALIFIKACJI AU.36 , 

EGZAMIN ZOSTAŁ PRZENIESIONY Z SALI 115 DO BUDYNKU CKZ, DO SALI 104!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W 

ZAWODZIE W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2021 

(Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie EPKwZ)  

EGZAMINY PISEMNE 

12.01.21 (wtorek) 

Wszyscy zdający zobowiązani są!!! do przyjścia na 1 godzinę przed rozpoczęciem 

egzaminu. Po wejściu do szkoły, należy zdeponować wszystkie osobiste rzeczy do 

wyznaczonych miejsc: sala 106 i szatnia przy sali gimnastycznej, recepcja CKZ 

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu oraz 

zachowanie 1,5 metra odstępu. Zakaz tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz salą 

egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu!!! 

Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie , podpisując się w wykazie, korzystając z 

WŁASNEGO CZARNEGO DŁUGOPISU!!!Zdający muszą posiadać własne przybory 

pomocnicze. 

*Zdający w salach egzaminacyjnych: 112,115 i 210/210a wchodzą do budynku szkoły 

wejściem od strony boiska i deponują rzeczy osobiste w szatni. 

*Zdający w salach egzaminacyjnych : 316, 312 i 311 wchodzą do budynku szkoły wejściem 

głównym i deponują rzeczy osobiste w sali 106 

*Zdający w salach egzaminacyjnych : C104,C139 i C116 wchodzą do budynku CKZ wejściem 

głównym i deponują rzeczy osobiste w sali recepcji. 

Zalecane jest ,żeby podczas egzaminu nie zdejmować maseczek lub przyłbic. 

 

 


