
Uwaga  zdający egzamin zawodowy ! 
Ze względu na zalecenia MEN, GIS, MZ dotyczące egzaminów 
zawodowych informuję, że ich organizacja  odbędzie  się w 
następujący sposób: 

1.   22.06. poniedziałek AU.22 (IITL) i A.31 

    Egzamin rozpoczyna 
     się o godz. 9.oo 

sala gimnastyczna 
Godz. 8.30 
Przed budynek, zachowując dystans społeczny, w maseczkach (można zdjąć na 
sali egzaminacyjnej) przychodzi grupa zdających w kwalifikacji AU.22 i A.31. Przy 
drzwiach wejściowych, po zdezynfekowaniu rąk i przejściu przez matę 
dezynfekcyjną, zdający egzamin  w kilkuosobowych grupach będą kierowani pod 
salę gimnastyczną. 
 

2.  22.06. poniedziałek TG.14 (IIITT) i T.13 

    Egzamin rozpoczyna 
     się o godz. 9.oo 

s.14 i s.16, s.20 i czytelnia 
Godz. 8.30 
Wejście od strony szatni, zachowując dystans społeczny, w maseczkach (można 
zdjąć w sali egzaminacyjnej) po dezynfekcji rąk i przejściu przez matę 
dezynfekcyjną, zdający egzamin przechodzą do sali nr 14, nr 16 i sal, gdzie 
egzamin zdawany jest indywidualnie tj. s. 20, czytelnia. 
 

  

3.      23.06. wtorek PISEMNY AU.20, U.22, AU.35, TG.14 

    Egzamin rozpoczyna 
     się o godz. 10.oo 

sala gimnastyczna 
Godz. 9.00 
Przed budynek, zachowując dystans społeczny, w maseczkach (można zdjąć na 
sali egzaminacyjnej) przychodzi grupa zdających w kwalifikacjach AU.20 (3TC) i 
AU.22 (2TL) włącznie. Przy drzwiach wejściowych, po zdezynfekowaniu rąk i 
przejściu przez matę dezynfekcyjną, absolwenci w kilkuosobowych grupach będą 
kierowani pod salę gimnastyczną. 
Godz. 9.30  
Procedura jak wyżej. 
Przychodzą zdający w kwalifikacjach AU.35 (2TA) i TG.14 (3TT)włącznie. 
Godz. 9.45  
Wchodzi zdająca indywidualnie w czytelni 

  

4. Inne egzaminy 
Ze względu na małą ilość zdających, nie będą podlegały wyżej wskazanym 
rozwiązaniom organizacyjnym. 
Zdający egzamin i przychodzą pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. 

Na egzamin zgłaszamy się z dowodem osobistym, legitymacja szkolną lub innym 
dokumentem z aktualnym zdjęciem oraz długopisem z czarnym wkładem. 
5.    Listy zdających znajdują się na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach sal egzaminacyjnych. 
Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu zawodowego  (tj. 
przybory do pisania itp.) znajdują się na stronie internetowej szkoły 
www.ekonomiklomza.pl  

 

http://www.ekonomiklomza.pl/

