
WYTYCZNE DLA  ZDAJĄCYCH !!! 
Uczniowie zgłaszają się na egzamin najpóźniej  

40 minut przed egzaminem – zwłaszcza zdający w sali gimnastycznej!!! 

Uczniowie wchodzą do szkoły wg schematu  
(schemat poniżej): 

EGZAMIN PISEMNY  11.01.2022: 

Godzina 8.30 

Zdający w sali 26 – wchodzą do szkoły wejściem nr 2 – (szatnia – sala nr 25) 

Godzina 10.00 

Zdający w sali 30 – wchodzą do szkoły wejściem nr 2 – (szatnia – sala nr 28) 

Godzina 12.00 

Zdający w sali 74 (sala gimnastyczna), -  wchodzą do szkoły wejściem nr 3 – (SZATNIA- szatnie wychowania fizycznego 

lub szafki uczniowskie ( w piwnicy) ) 

Zdający w sali  75 (siłownia)   -  wchodzą do szkoły wejściem nr 2 – (SZATNIA- szatnie wychowania fizycznego) 

Zdający w sali  68 – wchodzą do szkoły wejściem nr 2 – (SZATNIA- szatnie wychowania fizycznego) 
Zdający w sali 2  – wchodzą do szkoły wejściem nr 1 – (szatnia – sala nr 1) 
Zdający w sali 16  – wchodzą do szkoły wejściem nr 1 – (szatnia – sala nr 17) 
Zdający w sali 32,33,34,  – wchodzą do szkoły wejściem nr 1 – (szatnia – sala nr 35) 
Zdający w sali 29,30,  – wchodzą do szkoły wejściem nr 1 – (szatnia – sala nr 28) 

Godzina 14.00 

Zdający w sali 2  – wchodzą do szkoły wejściem nr 2 – (szatnia – sala nr 1) 
Zdający w sali 30,31,  – wchodzą do szkoły wejściem nr 2 – (szatnia – sala nr 28) 
 

EGZAMIN PRAKTYCZNY 10.01.2022r.:  

Godzina 9.00 

Zdający w salach : 68,75 ( siłownia)  - wchodzą do szkoły wejściem nr 2 – (SZATNIA- szatnie wychowania fizycznego 
lub szafki uczniowskie w piwnicy) 

Godzina 13.00 

Zdający w salach : 74 (sala gimnastyczna )  - wchodzą do szkoły wejściem nr 3 – (SZATNIA- szatnie wychowania 
fizycznego lub szafki uczniowskie) 
Zdający w salach : 75 (siłownia)  - wchodzą do szkoły wejściem nr 2 –(SZATNIA- szatnie wychowania fizycznego lub 
szafki uczniowskie) 
Zdający w salach : 68  - wchodzą do szkoły wejściem nr 2 – (SZATNIA- szatnie wychowania fizycznego lub szafki 
uczniowskie) 
 
 



EGZAMIN PRAKTYCZNY 14,17,18,19,20,27 stycznia 2022r.:  

Zdający w salach : 26,24 - wchodzą do szkoły wejściem nr 2 – (SZATNIA- szafki uczniowskie) 
Zdający w sali  : 82/83 - wchodzą do szkoły wejściem nr 2 – (SZATNIA- szafki uczniowskie) 

Zdający w salach : 5 - wchodzą do szkoły wejściem nr 2 – (SZATNIA- sala nr 5 zaplecze lub szafki uczniowskie) 
 

CO NALEŻY ZABRAĆ NA EGZAMIN,  
CO WOLNO WNIEŚĆ DO SALI EGZAMINACYJNEJ?? 

 

 DOKUMENT TOŻSAMOŚCI – dokument ze zdjęciem (DOWÓD/ PASZPORT, LEGITYMACJA), 

 MASECZKĘ  

 PRZYBORY NA EGZAMIN –zgodnie z komunikatem dyrektora CKE ( informacja poniżej)  

  MOŻESZ TEŻ ZABRAĆ WŁASNĄ WODĘ – tylko mała butelka,  

ZAPAMIĘTAJ!!! 

 
 OBOWIĄZKOWO ZAPOZNAJ SIĘ Z PROCEDURAMI DOTYCZĄCYMI EGZAMINU ( PREZENTACJA) ORAZ WYTYCZNYMI 

SANITARNYMI, HARMONOGRAMEM EGZAMINU  
 ZABIERZ NA EGZAMIN TYLKO MATERIAŁY I PRZYBORY WSKAZANE W KOMUNIKACIE DYREKTORA CKE - ODPOWIEDNIO 

DO SWOJEJ KWALIFKACJI .  
PAMIĘTAJ O CZARNYM DŁUGOPISIE I KALKULATORZE !!!. ZE WZGLĘDÓW SANITARNYCH SZKOŁA NIE WYPOŻYCZA 
ŻADNYCH POMOCY 
 

 ZABIERZ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI 
 

 OGRANICZ DO MINIMUM  RZECZY OSOBISTE WNOSZONE DO SZKOŁY. NAJLEPIEJ ZABIERZ ZE SOBĄ TYLKO TO, CO 
WOLNO CI WNIEŚĆ DO SALI EGZAMINACYJNEJ (jeśli możesz pozostaw wszystkie rzeczy osobiste  w samochodzie) 
 

  NIE WNOŚ DO SZKOŁY ORAZ BEZWZGLĘDNIE DO SALI EGZAMINACYJNEJ TELEFONU   
 

 ZGŁOŚ SIĘ DO SZKOŁY O WYZNACZONEJ GODZINIE UDAJ SIĘ DO SZATNI, A NASTEPNIE BEZPOŚREDNIO DO SALI 
EGZAMINACYJNEJ 
 

 KORZYSTAJ TYLKO ZE WSKAZANEJ DLA CIEBIE SZATNI !!! 
 

  NIEZWłOCZNIE PO EGZAMINIE OPUŚĆ SZKOŁĘ, TYM SAMYM WEJŚCIEM  DO SZKOŁY,  KTÓRYM WCHODZIŁEŚ NA 
EGZAMIN.  
 

 
TYLKO TE PRZYBORY I MATERIAŁY MOŻESZ WNIEŚĆ DO SALI EGZAMINACYJNEJ!!! 

Cz. pisemna ( na arkuszach papierowych oraz elektroniczny) – czarny długopis (pióro), kalkulator prosty ( wszystkie 
kwalifikacje ) 



 Cz. praktyczna – czarny długopis, (pióro) (wszystkie kwalifikacje) oraz:  

AU.20 –odzież ochronna  
AU.25 - kalkulator prosty 
AU.35 - kalkulator prosty , ołówek, gumka, linijka, temperówka   
AU.36 kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka  
AU.65 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka  
EE.08 – XXX 
EE.09 - XXX     
TG.04 - książeczka SANEPID z ważnymi badaniami, odzież ochronna 
TG.05-  książeczka SANEPID z ważnymi badaniami, odzież ochronna 
TG.07 – książeczka SANEPID z ważnymi badaniami, strój kucharski  
TG.12 - kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  
TG.13 kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka 
TG.14- kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka     
TG.15 kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  
TG.16 kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka     
EKA.04- kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  
EKA.05- kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  
HAN.01- odzież ochronna 
HGT.03- kalkulator prosty 
HGT.07- kalkulator prosty 
 

SCHEMAT WEJŚCIA DO SZKOŁY 
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