
ZASADY WCHODZENIA/WYCHODZENIA DO BUDYNKU SZKOŁY NA 

EGZAMIN ZAWODOWY i POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W 

ZAWODZIE 

Zdający powinni przybyć na każdy egzamin punktualnie o wyznaczonej w poniższej tabelce godzinie i wejść/wyjść 

do szkoły wyznaczonym wejściem oraz muszą stosować obowiązujące zasady bezpieczeństwa przekazane  

w wytycznych. 

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. 

Jeśli jednak będzie to konieczne zostaną przygotowane pomieszczenia w których zdający będą musieli zostawić 

swoje rzeczy osobiste zapakowane w przeźroczyste worki.  

Przy sali egzaminacyjnej zdający musi być 30 minut przed egzaminem. 

W czasie egzaminu ze względu na panującą porę roku obowiązuje zmiana obuwia. Kurtka i obuwie pozostaje w szatni. 

Rzeczy osobiste w wyznaczonych salach. 

 

 

10 stycznia 2022 r. 

Egzamin praktyczny 

kwalifikacja AU.22     AU.31      AU.32      SPL.01  

godzina rozpoczęcia egzaminu – 09.00 / 13.00 

Sala egzaminacyjna 
Godzina wejścia 

do szkoły 
Wejście Wyjście 

Sala przydzielona na 

pozostawienie 

osobistych rzeczy 

świetlica 
8.20 

12.20 
główne główne czytelnia 

11 stycznia 2022 r. 

Egzamin pisemny 

kwalifikacja AU.22     AU. 25     AU.31     AU.32     AU.35    AU.36     EKA.04      SPL.01  

godzina rozpoczęcia egzaminu – 09.00 / 10.00 / 11.00 / 12.00 / 13.00 

Sala egzaminacyjna 
Godzina wejścia 

do szkoły 
Wejście Wyjście 

Sala przydzielona na 

pozostawienie 

osobistych rzeczy 

świetlica 
9.20 

11.20 
główne główne czytelnia 

s. 211 
8.20 

10.20 

od boiska przy 

dyżurce 

od boiska przy 

dyżurce 
s. 210 

s. 209 
8.20 

10.20 

od boiska przy 

dyżurce 

od boiska przy 

dyżurce 
s. 210 

s. 212 
8.20 

10.20 
główne główne s. 208 

s. 213 
8.20 

10.20 
główne główne s. 208 

s. 204 12.20 główne główne s. 208 



 

 

 

 

 

 

14 stycznia 2022 r. 

Egzamin praktyczny 

kwalifikacja AU.25     AU.35  

godzina rozpoczęcia egzaminu – 09.00  

Sala egzaminacyjna 
Godzina wejścia 

do szkoły 
Wejście Wyjście 

Sala przydzielona na 

pozostawienie 

osobistych rzeczy 

s. 211 8.20 główne główne s. 208 

s. 213 8.20 główne główne s. 208 

17 stycznia 2022 r. 

Egzamin praktyczny 

kwalifikacja EKA.04  

godzina rozpoczęcia egzaminu – 08.00 / 09.00 / 12.30 

Sala egzaminacyjna 
Godzina wejścia 

do szkoły 
Wejście Wyjście 

Sala przydzielona na 

pozostawienie 

osobistych rzeczy 

s. 214 8.20 główne główne s. 203 

s. 209 
7.20 

11.50 

od boiska przy 

dyżurce 

od boiska przy 

dyżurce 
s. 210 

s. 211 
7.20 

11.50 

od boiska przy 

dyżurce 

od boiska przy 

dyżurce 
s. 210 

s. 212 
7.20 

11.50 
główne główne s. 208 

s. 213 
7.20 

11.50 
główne główne s. 208 

s. 209 
7.20 

11.50 

od boiska przy 

dyżurce 

od boiska przy 

dyżurce 
s. 210 

s. 211 
7.20 

11.50 

od boiska przy 

dyżurce 

od boiska przy 

dyżurce 
s. 210 

s. 212 
7.20 

11.50 
główne główne s. 208 

s. 213 
7.20 

11.50 
główne główne s. 208 


