
HARMONOGRAM 

EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE PP2017 

EGZAMINÓW ZAWODOWYCH PP 2019  

W SESJI ZIMOWEJ 2022 

Zdający zobowiązany jest do punktualnego przybycia na egzamin.                                                 

Zdający powinien posiadać dowód osobisty, bądź legitymacje szkolną i okazać je na żądanie 

członków Zespołu Nadzorującego.                                                                                                  

Zdający powinien posiadać: długopis z czarnym tuszem (tylko czarnym tuszem zaznaczamy 

odpowiedzi na karcie odpowiedzi w arkuszach egzaminacyjnych), kalkulator prosty, ołówek, 

gumkę i ekierkę.                                                                                                                            

Uczniowie w zawodzie technik geodeta zgodnie ze wskazaniami OKE mogą posiadać : 

kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi, długopisy z kolorowymi tuszami (czerwony, 

zielony, brązowy), długopis z czarnym tuszem, ołówek, ekierkę i linijkę 20 cm.                                  

Szkoła nie zapewnia i nie wypożycza przyborów piśmienniczych i kalkulatorów.        

Zdający zobowiązany jest do przestrzegania wewnątrzszkolnego regulaminu związanego z 

COVID-19 (maseczka zakrywająca usta i nos), maseczki dostępne na portierni oraz w 

sekretariacie szkoły.  

W czasie egzaminu obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz 

innych urządzeń teleinformacyjnych.  

Dzień egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  z 

części pisemnej i praktycznej dla zdających jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych, tj. 

10.01.2022 (poniedziałek)- część praktyczna w modelu „d” –uczniowie klas IVTG, IVTL, 

IVTO, IVTŻ, oraz kilku uczniów z klasy III TLg (egzamin poprawkowy)                            

11.01.2022 (wtorek)-część pisemna  wszystkie klasy IV,                                                      

12.01.2022 (środa)- część pisemna na stanowiskach komputerowych- klasa III TCg, 

14.01.2022 (piątek)- część praktyczna model „dk” –10 uczniów z klasy IVTC (egzamin 

poprawkowy),                                                                                                              

20.01.2022(czwartek)- część praktyczna model „dk”- uczniowie klasy III TCg,                 

24.01.2022(poniedziałek) –część praktyczna model „wk”- uczniowie klasy IV TC zgodnie z 

listą zdających (10 osób),                                                                                          

27.01.2022(czwartek)-cd egzaminu z części praktycznej w modelu „wk”- klasa IV TC (5 

uczniów zgodnie z listą zdających)  

Uczniowie klas III przystępujący do egzaminów w sesji zimowej w przypadku 

usprawiedliwionej nieobecności i przedłożeniu odpowiednich zaświadczeń oraz złożeniu 

podania do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego w ZSRCKU oraz po uzyskaniu 

pozytywnej decyzji dyrektora OKE, mają prawo przystąpić do egzaminu w terminie 

dodatkowym, który odbędzie się 02.02.2022 r. 

 



TERMINY EGZAMINÓW 

Technik geodeta     klasa IV TG i absolwenci 

 kwalifikacja BD.32 

część praktyczna – 10.01.2022 godzina 09.00 sala 114           

część pisemna (teoretyczna)- 11.01.2022 godzina 12.00 sala  101   

 

Technik ogrodnik klasa IV TO i absolwenci R.18 

 kwalifikacja RL.18,  

część praktyczna – 10.01.2022 godzina 13.00 sala  015          

część pisemna (teoretyczna)- 11.01.2022 godzina 12.00 sala  101         

  kwalifikacja RL.05 

część pisemna (teoretyczna)- 11.01.2022 godzina 10.00 sala 202 

  

 Technik eksploatacji portów i terminali klasa IV TL 

 kwalifikacja AU.34 

część praktyczna – 10.01.2022 godzina 13.00 sala 110, sala 111         

część pisemna (teoretyczna)- 11.01.2022 godzina 12.00 sala 110, sala 111                                      

(listy zdających zostały przesłane przez e-dziennik oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń 

egzaminów zawodowych ) 

 

  Technik eksploatacji portów i terminali klasa III TLg 

 kwalifikacja SPL.02 

część praktyczna – 10.01.2022 godzina 09.00 sala 114        

część pisemna (teoretyczna)- 12.01.2022 godzina 16.00 sala 126 (informatyczna) 

  

 Technik żywienia i usług gastronomicznych IV TŻ i absolwenci T.15 

 kwalifikacja TG.16 

część praktyczna – 10.01.2022 godzina 13.00 sala 113, sala 115           



część pisemna (teoretyczna)- 11.01.2022 godzina 12.00 sala 103, sala 108                                      

(listy zdających zostały przesłane przez e-dziennik oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń 

egzaminów zawodowych ) 

 kwalifikacja TG.07 

część pisemna (teoretyczna)- 11.01.2022 godzina 10.00 sala 202 

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej klasa IV TC 

 kwalifikacja AU.55 

część pisemna (teoretyczna)- 11.01.2022 godzina 12.00 sala 115  

część praktyczna – 24.01.2022 godzina 09.00   i  15.00  i 27.01.2022 godzina 09.00 sala 126 

kwalifikacja AU.54  

część pisemna (teoretyczna)- 11.01.2022 godzina 10.00 sala 202                                                 

część praktyczna – 14.01.2022 godzina 09.00   i  15.00  sala 127 

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej klasa III TCg 

 kwalifikacja PGF.04 

część pisemna (teoretyczna)- 12.01.2022 godzina 08.30, 11.00, 13.30 sala 126     

część praktyczna – 20.01.2022 godzina 08.00 sala 127 (7 zdających), sala 122 (7 zdających),   

część praktyczna – 20.01.2022 godzina 12.30 sala 127(6 zdających), sala 122 (6 zdających),  

(listy zdających zostały przesłane przez e-dziennik oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń 

egzaminów zawodowych ) 

                                                                                    

wicedyrektor Monika Osiecka 

 

                                                       

       

 

       



                                                     


