
 

 

Kolejność wchodzenia do sal klas i uczniów na egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie 

23 czerwca 2020 – część pisemna 
 

Sala gimnastyczna – wejście A od Orlika (godzina 10.00) 

1. Klasa 3 TG kwalifikacja TG.07 (29 osób) - uczniowie przychodzą na egzamin                   

o godzinie 8.15. Wchodzą do sali gimnastycznej w kolejności alfabetycznej co 1 

minutę. Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.16, druga o 8.17, trzecia o 8.18 

i kolejne po upływie jednej minuty. 

2. Klasa 2 TH kwalifikacja TG.12 (25 osób) - uczniowie przychodzą na egzamin o 

godzinie 8.45. Wchodzą do sali gimnastycznej w kolejności alfabetycznej co 1 minutę. 

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.46, druga o 8.47, trzecia o 8.48 i        

kolejne po upływie jednej minuty. 

3. klasa 3 TOT kwalifikacja TG.14 (20 osób) - uczniowie przychodzą na egzamin o 

godzinie 9.10. Wchodzą do sali gimnastycznej w kolejności alfabetycznej co 1 minutę. 

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 9.10, druga o 9.11, trzecia o 9.12 

i kolejne po upływie jednej minuty. 

4. klasa 3 TB kwalifikacja BD.29 (19 osób) - uczniowie przychodzą na egzamin o 

godzinie 9.30. Wchodzą do sali gimnastycznej w kolejności alfabetycznej co 1 minutę. 

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 9.31, druga o 9.32, trzecia o 9.33 i kolejne po 

upływie jednej minuty. 

5. Absolwent kwalifikacja B.18 (1 osoba) – uczeń przychodzi na egzamin o godzinie 

9.50 

6. klasa 3 TGPC kwalifikacja AU.54 (1 osoba) – uczeń przychodzi na egzamin o 

godzinie 9.50. Wchodzi do sali o godzinie 9.51 

 

 

 

 

Sala 109 – wejście C od strony ogródka przy sali nr 14. Absolwenci przechodzą  

piwnicą i schodami na I piętro (godzina 12.00) 

Absolwenci kwalifikacja T.15 ( 3 osoby) przychodzą na egzamin o 11.40. Wchodzą na I 

piętro w kolejności alfabetycznej. Zachowują odpowiedni odstęp 1,5 m między sobą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kolejność wchodzenia do sal klas i uczniów na egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna 

22 czerwca 2020 
 

Sala gimnastyczna – wejście A od Orlika (godzina 9.00) 

1. klasa 3 TH kwalifikacja TG.12 (10 osób) – uczniowie przychodzą na egzamin o 

godzinie 7.50. Wchodzą do sali gimnastycznej w kolejności alfabetycznej co 1 minutę.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 7.50, druga o 7.51, trzecia o 7.52 i kolejne po 

upływie jednej minuty. 

 

2. klasa 3 TOT kwalifikacja TG.14 (20 osób) - uczniowie przychodzą na egzamin o 

godzinie 8.00. Wchodzą do sali gimnastycznej w kolejności alfabetycznej co 1 minutę.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.01, druga o 8.02, trzecia o 8.03 

 i kolejne po upływie jednej minuty. 

3. klasa 2 TH kwalifikacja TG.12 (25 osób) - uczniowie przychodzą na egzamin o 

godzinie 8.20. Wchodzą do sali gimnastycznej w kolejności alfabetycznej co 1 minutę.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.20, druga o 8.21, trzecia o 8.22 i kolejne po 

upływie jednej minuty. 

 

Świetlica – wejście B przy gabinecie pielęgniarki (godzina 13.00) 

1. Absolwenci kwalifikacja T.12 (10 osób) - uczniowie przychodzą na egzamin o 

godzinie 12.30. Wchodzą do świetlicy w kolejności alfabetycznej co 1 minutę.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 12.30, druga o 12.31, trzecia o 12.32 i 

kolejne po upływie jednej minuty. 

 

 

Świetlica – wejście B przy gabinecie pielęgniarki (godzina 13.00) 

1. Absolwenci kwalifikacja T.15 (7 osób) - uczniowie przychodzą na egzamin o godzinie 

12.40. Wchodzą do świetlicy w kolejności alfabetycznej co 1 minutę.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 12.40, druga o 12.41, trzecia o 12.42 i 

kolejne po upływie jednej minuty. 

 

 

Sala 109 – wejście C od strony ogródka przy sali nr 14. Absolwenci przechodzą  

piwnicą i schodami na I piętro (godzina 13.00). 

 

Absolwenci kwalifikacja B.33 (5 osób) przychodzą na egzamin o 12.40. Wchodzą na I 

piętro w kolejności alfabetycznej. Zachowują odpowiedni odstęp 1,5 m między sobą 

 

 

Kolejność wchodzenia do sal klas i uczniów na egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna 

26 czerwca 2020 

 
Sala 103  – wejście C od strony ogródka, przy Sali nr 14 (godzina 9.00) 

1. klasa 3 TCPG kwalifikacja AU.54 (11 osób) – uczniowie przychodzą na egzamin o 

godzinie 8.30. Wchodzą do sali w kolejności alfabetycznej co 1 minutę.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.30, druga o 8.31, trzecia o 8.32 i kolejne po 

upływie jednej minuty. 



 

 

 

 

 Kolejność wchodzenia do sal klas i uczniów na egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna 

27 czerwca 2020 

 
Sala 103 – wejście C od strony ogródka, przy Sali nr 14 (godzina 9.00) 

1. Absolwenci kwalifikacja A.54 (6 osób) – uczniowie przychodzą na egzamin o 

godzinie 8.30. Wchodzą do sali w kolejności alfabetycznej co 1 minutę.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.30, druga o 8.31, trzecia o 8.32 i kolejne po 

upływie jednej minuty. 

 

Sala 102 – wejście C od strony ogródka, przy Sali nr 14 (godzina 9.00) 

1. Absolwenci kwalifikacja B.30 (8 osób) – uczniowie przychodzą na egzamin o 

godzinie 8.40. Wchodzą do sali w kolejności alfabetycznej co 1 minutę.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 8.40, druga o 8.41, trzecia o 8.42 i kolejne po 

upływie jednej minuty.  

 

Kolejność wchodzenia do klas i uczniów na egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna 

29 czerwca 2020 

 
 Sala 04  – wejście C od strony ogródka, przy Sali nr 14 (godzina 8.00) 

1. Klasa III TG kwalifikacja TG.07 (4 osoby) – uczniowie przychodzą na egzamin o 

godzinie 7.40. Wchodzą do sali w kolejności alfabetycznej co 1 minutę.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 7.41, druga o 7.42, trzecia o 8.43 i kolejne po 

upływie jednej minuty 

 

Sala 04  – wejście C od strony ogródka, przy Sali nr 14 (godzina 12.00) 

 

1. Klasa III TG kwalifikacja TG.07 (4 osoby) – uczniowie przychodzą na egzamin o 

godzinie 11.30. Wchodzą do sali w kolejności alfabetycznej co 1 minutę.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 11.31, druga o 11.32, trzecia o 11.33 i kolejne po 

upływie jednej minuty 

 

Kolejność wchodzenia do klas i uczniów na egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna 

                                             30 czerwca 2020 
 Sala 04  – wejście C od strony ogródka, przy Sali nr 14 (godzina 8.00) 

2. Klasa III TG kwalifikacja TG.07 (4 osoby) – uczniowie przychodzą na egzamin o 

godzinie 7.30. Wchodzą do sali w kolejności alfabetycznej co 1 minutę.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 7.31, druga o 7.32, trzecia o 8.33 i kolejne po 

upływie jednej minuty 

 

Sala 04  – wejście C od strony ogródka, przy Sali nr 14 (godzina 12.00) 

 

2. Klasa III TG kwalifikacja TG.07 (4 osoby) – uczniowie przychodzą na egzamin o 

godzinie 11.30. Wchodzą do sali w kolejności alfabetycznej co 1 minutę.  



 

 

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 11.31, druga o 11.32, trzecia o 11.33 i kolejne po 

upływie jednej minuty 

 

 

Kolejność wchodzenia do  klas i uczniów na egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna 

 

                                             1 lipca 2020 
Sala 04  – wejście C od strony ogródka, przy Sali nr 14 (godzina 8.00) 

1. Klasa III TG kwalifikacja TG.07 (4 osoby) – uczniowie przychodzą na egzamin o 

godzinie 7.30. Wchodzą do sali w kolejności alfabetycznej co 1 minutę.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 7.31, druga o 7.32, trzecia o 8.33 i kolejne po 

upływie jednej minuty 

 

Sala 04  – wejście C od strony ogródka, przy Sali nr 14 (godzina 12.00) 

 

1. Klasa III TG kwalifikacja TG.07 (3 osoby) – uczniowie przychodzą na egzamin o 

godzinie 11.30. Wchodzą do sali w kolejności alfabetycznej co 1 minutę.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 11.31, druga o 11.32, trzecia o 11.33 i kolejne po 

upływie jednej minuty 

Kolejność wchodzenia do klas i uczniów na egzamin potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna 

                                             2 lipca 2020 
 

Sala 04  – wejście C od strony ogródka, przy Sali nr 14 (godzina 8.00) 

3. Klasa III TG kwalifikacja TG.07 (3 osoby) – uczniowie przychodzą na egzamin o 

godzinie 7.30. Wchodzą do sali w kolejności alfabetycznej co 1 minutę.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 7.31, druga o 7.32, trzecia o 8.33 i kolejne po 

upływie jednej minuty 

 

Sala 04  – wejście C od strony ogródka, przy Sali nr 14 (godzina 12.00) 

3. Klasa III TG kwalifikacja TG.07 (3 osoby) – uczniowie przychodzą na egzamin o 

godzinie 11.30. Wchodzą do sali w kolejności alfabetycznej co 1 minutę.  

Pierwsza osoba na liście wchodzi o godzinie 11.31, druga o 11.32, trzecia o 11.33 i kolejne po 

upływie jednej minuty 

 
 


