
HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

W SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2020 

 

• Aby zminimalizować zjawisko „grupowania się” uczestników egzaminu przed szkołą, Zdający powinni stawić się na egzamin w miejscu oraz o godzinie 

podanej w poniższym harmonogramie, 

 

• Przypominamy: na część pisemną i praktyczną egzaminu należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem. 

 

• Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych!!! 

 

• Ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych RODO, szczegółowy harmonogram z przypisaniem do nazwiska Zdającego terminu części 

praktycznej i pisemnej udostępniony zostanie w aplikacji Teams na platformie OFFICE 365. 

 

• Wejście 1, Wejście 2, Wejście 3 występujące w harmonogramie zaznaczone zostały na zdjęciu pod tabelą 

 

 

Kwalifikacja Część egzaminu 
Godzina i miejsce zbiórki 

Zdających w dniu egzaminu 
Termin i miejsce egzaminu 

kwalifikacja E.24 

(Technik elektryk) 

cz. praktyczna godzina 8:10/wejście 2 22 czerwca 2020r./godzina 9:00/ aula 

cz. pisemna godzina 13:25/wejście 2 23 czerwca 2020r./godzina 14:00/ aula 

kwalifikacja B.22 

(Technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej) 

cz. praktyczna godzina 8:25/wejście 2 22 czerwca 2020r./godzina 9:00/ aula 

kwalifikacja E.20 

(Technik elektronik) 

cz. praktyczna godzina 12:15/wejście 2 22 czerwca 2020r./godzina 13:00/ aula 

cz. pisemna godzina 13:25/wejście 2 23 czerwca 2020r./godzina 14:00/ aula 

kwalifikacja B.21 

(Technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej) 

cz. pisemna godzina 9:15/wejście 1 23 czerwca 2020r./godzina 10:00/ sala 313 



Kwalifikacja Część egzaminu 
Godzina i miejsce zbiórki 

Zdających w dniu egzaminu 
Termin i miejsce egzaminu 

kwalifikacja E.07 

(Technik elektryk) 

cz. pisemna godzina 9:15/wejście 1 23 czerwca 2020r./godzina 10:00/ sala 313 

cz. praktyczna godzina 14:30/ przed salą 116 01 lipca 2020r./godzina 15:00/ sala 116 

kwalifikacja BD.17 

(Technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej) 

cz. pisemna godzina 9:25/wejście 1 23 czerwca 2020r./godzina 10:00/ sala 312 

cz. praktyczna 
30 min przed rozpoczęciem 

egzaminu/przed salą 307 

od 30 czerwca.2020 do 03 lipca 2020/godzina 9:00 

i 15:00/ sala 307 

kwalifikacja EE.03 

(Technik elektronik) 

cz. pisemna godzina 9:15/wejście 2 23 czerwca 2020r./godzina 10:00/ aula 

cz. praktyczna 
30 min przed rozpoczęciem 

egzaminu/przed salą 325 

od 29 czerwca.2020 do 01 lipca 2020/godzina 9:00 

i 15:00/ sala 325 

kwalifikacja EE.08 

(Technik informatyk) 

 

cz. pisemna 

(zdający egzamin w auli) 
godzina 9:25/wejście 2 23 czerwca 2020r./godzina 10:00/ aula 

cz. pisemna 

(zdający egzamin w sali 

gimnastycznej) 

wejście 3: 

klasa 3E – godzina 9:10 

klasa 3F – godzina 9:20 

klasa 3M – godzina 9:30 

klasa 3O – godzina 9:40 

23 czerwca 2020r./godzina 10:00/ duża sala 

gimnastyczna 

cz. praktyczna 

30 min przed rozpoczęciem 

egzaminu/przed salą 

egzaminacyjną 

od 29 czerwca.2020 do 02 lipca 2020/godzina 8:00 

i 16:00/ sale 505, 506, 507, 508 

kwalifikacja EE.05 

(Technik elektryk) 

cz. pisemna godzina 11:10/wejście 2 23 czerwca 2020r./godzina 12:00/ aula 

cz. praktyczna 
30 min przed rozpoczęciem 

egzaminu/przed salą 116 

od 29 czerwca.2020 do 01 lipca 2020/godzina 9:00 

i 15:00/ sala 116 

kwalifikacja E.12 

(Technik informatyk) 
cz. praktyczna godzina 07:30/ przed salą 507 27 czerwca 2020r./godzina 8:00/ sala 507 

kwalifikacja E.13 

(Technik informatyk) 

cz. pisemna godzina 11:25/wejście 2 23 czerwca 2020r./godzina 12:00/ aula 

cz. praktyczna godzina 11:30/ przed salą 508 27 czerwca 2020r./godzina 12:00/ sala 508 



Kwalifikacja Część egzaminu 
Godzina i miejsce zbiórki 

Zdających w dniu egzaminu 
Termin i miejsce egzaminu 

kwalifikacja E.08 

(Technik elektryk) 

cz. pisemna godzina 11:25/wejście 2 23 czerwca 2020r./godzina 12:00/ aula 

cz. praktyczna godzina 8:30/ przed salą 116 02 lipca 2020r./godzina 9:00/ sala 116 

kwalifikacja E.14 

(Technik informatyk) 

cz. pisemna godzina 13:10/wejście 2 23 czerwca 2020r./godzina 14:00/ aula 

cz. praktyczna 

30 min przed rozpoczęciem 

egzaminu/przed salą 

egzaminacyjną 

24 czerwca 2020 r., godzina 8:00 (12 zdających) 

24 czerwca 2020 r., godzina 12:00 (11 zdających) 

sale: 505, 506, 507, 508 

 

 

 

 

Wejście 1 

– wejście 

główne 

Wejście 3 - 

łącznik na 

obiekty 

sportowe 

Wejście  2 -

naprzeciw auli  


