
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

Informacja o zasadach bezpieczeństwa 

Podczas egzaminu obowiązują zasady zamieszczone w informacji na naszej stronie internetowej w 

dniu 28 maja 2020 r. i w informacjach dotyczących zasad zachowania się na maturach. 

Do szkoły należy przybyć najpóźniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu. 

Do szkoły wchodzimy różnymi wejściami i oczekujemy na egzamin w wyznaczonym miejscu.  

Przy głównym wejściu będzie stała tablica z listami i wyznaczonymi wejściami. 

Do momentu zajęcia miejsca nie zdejmujemy maseczki ochronnej. 

Po wejściu do szkoły dezynfekujemy ręce. 

 

Miejsca zdawania egzaminu, wejścia do szkoły, itd. 

22 czerwca 2020 r, część praktyczna , model „d” 

Kwalifikacja RL.10 
RL.10, 
R.09 

RL.21 RL.08 R.18 
R.22, R.08, 

R11 
Godzina 

rozpoczęcia 
egzaminu 

9:00 9:00 9:00 9:00 13:00 13:00 

Miejsce 
zdawania 
egzaminu 

korytarz na I 
piętrze 

korytarz na II 
piętrze 

stołówka 
szkolna 

sale 31W,39W sala 31W 
stołówka 
szkolna 

Wejście do 
szkoły 

wejście 
główne 

wejście 
główne 

wejście przy 
sali 

gimnastycznej 

wejście na 
warsztaty 

szkolne 

wejście na 
warsztaty 

szkolne 

wejście 
główne 

Miejsce 
zostawiania 

rzeczy 
(torebek, 

plecaków itp.) 

sala 10 sala 10 
szatnia przy 

basenie  
sala na 

warsztatach 
sala na 

warsztatach 
sala 10 

Miejsce 
oczekiwania na 

egzamin 

korytarz na 
parterze, 

osoby zdające 
na korytarzu I 

piętra 
wchodzą na 

górę schodami 
obok łącznika 

do sali 
gimnastycznej 

korytarz na 
parterze, 

osoby zdające 
na korytarzu II 

piętra 
wchodzą na 

górę schodami 
obok 

sekretariatu 

patio 
korytarz 

warsztatów 
szkolnych 

korytarz 
warsztatów 
szkolnych 

korytarz na 
parterze 

 

23 czerwca 2020 r, część pisemna 

Kwalifikacja RL.10 RL.10 
RL.21, 
R.05 

RL.08 RL.05 
R.22, 
R.08 

R.11 

Godzina 
rozpoczęcia 
egzaminu 

10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 12:00 14:00 



Miejsce 
zdawania 
egzaminu 

korytarz na I 
piętrze 

korytarz na II 
piętrze 

stołówka 
szkolna 

sale 31W, 
39W 

sala 32W,33 
W 

sala 31W 
sala 
31W 

Wejście do 
szkoły 

wejście 
główne 

wejście 
główne 

wejście przy 
sali 

gimnastycznej 

wejście na 
warsztaty 

szkolne 

wejście na 
warsztaty 

szkolne 

wejście 
główne 

wejście 
główne 

Miejsce 
zostawiania 

rzeczy 
(torebek, 

plecaków itp.) 

sala 10 sala 10 
szatnia przy 

basenie 
sala na 

warsztatach 
sala na 

warsztatach 
sala 10 sala 10 

Miejsce 
oczekiwania na 

egzamin 

korytarz na 
parterze, 

osoby zdające 
na korytarzu I 

piętra 
wchodzą na 

górę 
schodami 

obok łącznika 
do sali 

gimnastycznej 

korytarz na 
parterze, 

osoby 
zdające na 
korytarzu II 

piętra 
wchodzą na 

górę 
schodami 

obok 
sekretariatu 

patio  
korytarz 

warsztatów 
szkolnych 

korytarz 
warsztatów 
szkolnych 

korytarz 
na 

parterze 

korytarz 
na 

parterze 

 

 

01 lipca 2020 r, część praktyczna „w” 

Kwalifikacja RL.05 
Miejsce zdawania egzaminu Warsztaty szkolne 

Godzina rozpoczęcia egzaminu 8:00 12:00 16:00 

Wejście do szkoły Przez warsztaty szkolne 

Miejsce zostawiania rzeczy (torebek, plecaków 
itp.) 

Szatnia warsztatów szkolnych 

Miejsce oczekiwania na egzamin Korytarz warsztatów szkolnych 

 

Kwalifikacja RL.10, RL.08 i RL.05  zostały rozdzielone na kilka sal. Dokładne listy będą wisieć przy 

wejściu głównym do szkoły. 

Co przynosimy na egzamin ? 

Na część praktyczną egzaminu  należy zabrać ze sobą dowód osobisty/ inny dowód tożsamości i 

czarno piszący długopis.  Można również przynieść dodatkowe przybory: 

kwalifikacja Przybory na część praktyczną, model „d” 

RL.08, RL.10, R.08, R.18, R.11 kalkulator prosty, ołówek, gumka do ścierania, temperówka, 
linijka, ekierka 

RL.21 kalkulator prosty, ołówek, gumka do ścierania, temperówka, 
linijka, ekierka, cyrkiel, cienkopisy czarne trzy grubości, np. 0,5, 
0,3 i 0,2, kredki ołówkowe 12 kolorów 

R.22 kalkulator prosty, ołówek HB, gumka do ścierania, temperówka, 
linijka, ekierka, cyrkiel, cienkopisy czarne trzy grubości, np. 0,5, 
0,3 i 0,2 

 



Na część pisemną należy zabrać ze sobą dowód osobisty/ inny dowód tożsamości i czarno piszący 

długopis.  Można również przynieść kalkulator prosty.  

Na egzamin można przynieść własną małą butelkę z wodą. Butelka musi stać na podłodze obok 

stolika zdającego. 

 

Podczas egzaminu 

Nie opuszczamy sali, chyba, że w wyjątkowych sytuacjach. 

Nie wnosimy na salę urządzeń elektronicznych: telefonów, zegarków smart-watch, itp. 

Gdy podchodzi członek Zespołu Nadzorującego zakładamy ponownie maseczkę na twarz. 

Jeżeli skończymy pracę przed czasem, możemy wyjść z sali za pozwoleniem członka Zespołu 

Nadzorującego. 

 

Po zakończeniu egzaminu 

Zdający wychodzą z sali pojedynczo, z zachowaniem dystansu. 

Maseczki ochronne należy ponownie założyć na usta i nos. 

 

 


