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Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie czerwiec – lipiec 2020 

formuła 2012 (absolwenci i klasy 4) i formuła 2017 (klasy 3) 
 

oznaczenie 

kwalifikacji 
klasa, zawód data egzaminu egzamin wejście do szkoły  nr sali 

godzina 

przyjścia 

na egzamin 

godzina 

rozpoczęcia 

egzaminu 

wyjście ze szkoły 

E.18 4C, technik mechatronik 
22.06 poniedziałek praktyczny 

od dziedzińca obok 

sklepiku 
3 świetlica 8.00 9.00 

na dziedziniec obok 

sklepiku E.24 4E, technik elektryk 

         
B.33 absolwenci, 4B, technik budownictwa 

22.06 poniedziałek praktyczny główne wejście do szkoły 126 12.15 13.00 główne wejście do szkoły 
M.42 4A, 4B, technik pojazdów samochodowych 

         
MG.18 3A, technik pojazdów samochodowych 

23.06 wtorek pisemny 
od placu manewrowego, 

przez salę bokserską 
1a DSG 9.00 10.00 

na plac manewrowy, przez 

salę bokserską BD.4 
3f, monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie 

         
AU.54 3CD, technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

23.06 wtorek pisemny od sal sportowych 2 MSG 9.00 10.00 od sal sportowych 
EE.10 3CD, technik teleinformatyk 

         
AU.14 3E, technik przemysłu mody 

23.06 wtorek pisemny 
od dziedzińca obok 

sklepiku 
111 9.00 10.00 

na dziedziniec obok 

sklepiku BD.2 3f, blacharz izolacji przemysłowej 

         

MG.18 
3f, mechanik pojazdów samochodowych 

ZDZ w Dębicy 
23.06 wtorek pisemny 

od dziedzińca obok 

sklepiku 
115 9.00 10.00 

na dziedziniec obok 

sklepiku 

         
EE.2 3B, technik mechatronik 

23.06 wtorek pisemny 
od dziedzińca obok 

sklepiku 
3 świetlica 11.00 12.00 

na dziedziniec obok 

sklepiku 

EE.5 3E, technik elektryk 

E.18 4C, technik mechatronik 

M.12 4B, technik pojazdów samochodowych 

         
E.24 4E, technik elektryk 23.06 wtorek pisemny główne wejście do szkoły 126 13.15 14.00 główne wejście do szkoły 

 

 

Imienny wykaz zdających został wysłany przez dziennik elektroniczny do zdających oraz ich wychowawców.  
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Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie czerwiec – lipiec 2020 

formuła 2012 (absolwenci i klasy 4) i formuła 2017 (klasy 3) 
 

oznaczenie 

kwalifikacji 
klasa, zawód data egzaminu egzamin wejście do szkoły  nr sali 

godzina 

przyjścia 

na egzamin 

godzina 

rozpoczęcia 

egzaminu 

wyjście ze szkoły 

AU.14 3E, technik przemysłu mody 27.06 sobota praktyczny główne wejście do szkoły w10 8.15 9.00 główne wejście do szkoły 

                  

AU.54 3CD, technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

26.06 piątek praktyczny główne wejście do szkoły 123 
8.15 9.00 

główne wejście do szkoły 
14.15 15.00 

27.06 sobota praktyczny główne wejście do szkoły 123 
8.15 9.00 

główne wejście do szkoły 
14.15 15.00 

                  

B.30 4B, technik budownictwa 27.06 sobota praktyczny główne wejście do szkoły 215 8.15 9.00 główne wejście do szkoły 

                  

BD.2 3f, blacharz izolacji przemysłowej 29.06 poniedziałek praktyczny główne wejście do szkoły w11 
8.15 9.00 

główne wejście do szkoły 
14.15 15.00 

                  

BD.4 
3f, monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie 

30.06 wtorek praktyczny główne wejście do szkoły w032 
8.15 9.00 

główne wejście do szkoły 
14.15 15.00 

01.07 środa praktyczny główne wejście do szkoły w032 
8.15 9.00 

główne wejście do szkoły 
14.15 15.00 

02.07 czwartek praktyczny główne wejście do szkoły w032 8.15 9.00 główne wejście do szkoły 

                  

E.19 4C, technik mechatronik 26.06 piątek praktyczny główne wejście do szkoły 124 14.15 15.00 główne wejście do szkoły 

                  

E.16 4D, technik teleinformatyk 28.06 niedziela praktyczny 
główne wejście do 

Internatu 
222 15.15 16.00 

główne wejście do 

Internatu 

                  

EE.10 3CD, technik teleinformatyk 28.06 niedziela praktyczny 
główne wejście do 

Internatu 
222 11.15 12.00 

główne wejście do 

Internatu 

                  

 

Imienny wykaz zdających został wysłany przez dziennik elektroniczny do zdających oraz ich wychowawców.  
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Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie czerwiec – lipiec 2020 

formuła 2012 (absolwenci i klasy 4) i formuła 2017 (klasy 3) 
 

oznaczenie 

kwalifikacji 
klasa, zawód data egzaminu egzamin wejście do szkoły  nr sali 

godzina 

przyjścia na 

egzamin 

godzina 

rozpoczęcia 

egzaminu 

wyjście ze szkoły 

EE.5 3E, technik elektryk 

29.06 poniedziałek praktyczny główne wejście do szkoły 313 
8.15 9.00 

główne wejście do szkoły 
14.15 15.00 

30.06 wtorek praktyczny główne wejście do szkoły 313 
8.15 9.00 

główne wejście do szkoły 
14.15 15.00 

01.07 środa praktyczny główne wejście do szkoły 
313 8.15 9.00 

główne wejście do szkoły 
313 14.15 15.00 

         

MG.18  

3f, mechanik pojazdów samochodowych 29.06 poniedziałek praktyczny główne wejście do szkoły 017C 

7.15 8.00 

główne wejście do szkoły 11.15 12.00 

15.15 16.00 

3f, mechanik pojazdów samochodowych 

ZDZ w Dębicy 
30.06 wtorek praktyczny główne wejście do szkoły 017C 

7.15 8.00 

główne wejście do szkoły 
3A, technik pojazdów samochodowych 11.15 12.00 

3A, technik pojazdów samochodowych 15.15 16.00 

3A, technik pojazdów samochodowych 01.07 środa praktyczny główne wejście do szkoły 017C 

7.15 8.00 

główne wejście do szkoły 11.15 12.00 

15.15 16.00 

3A, technik pojazdów samochodowych 02.07 czwartek praktyczny główne wejście do szkoły 017C 

7.15 8.00 

główne wejście do szkoły 11.15 12.00 

15.15 16.00 

3A, technik pojazdów samochodowych 

03.07 piątek praktyczny główne wejście do szkoły 017C 

7.15 8.00 

główne wejście do szkoły 3A, technik pojazdów samochodowych 11.15 12.00 

BS I st. w Pilźnie 15.15 16.00 

BS I st. w Jodłowej 

BS I st. Nr 2 w Dębicy 
04.07 sobota praktyczny główne wejście do szkoły 017C 

7.15 8.00 

główne wejście do szkoły 
BS I st. Nr 2 w Dębicy 11.15 12.00 

BS I st. Nr 2 w Dębicy 15.15 16.00 

         
 

Imienny wykaz zdających został wysłany przez dziennik elektroniczny do zdających oraz ich wychowawców. 


