
 

 

Plan egzaminów z kwalifikacji część pisemna 

23 czerwca 2020r  r. (wtorek) 

 miejsce egzaminu – Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 Kraków ul Szablowskiego 1 

dla zdających będą wyznaczone osobne wejście i wyjście, 

prosimy, aby zdający zgłosili się minimum na 30 minut przed godziną egzaminu, 

zdający muszą mieć obowiązkowo ze sobą dowód osobisty, maseczkę, powinni mieć czarny długopis, 

kalkulator prosty  /nie będzie możliwe pożyczanie / 

bardzo prosimy o zachowanie wytycznych sanitarnych, które obejmują między innymi: 

- na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną; 

- zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych; 

- obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej; 

- obowiązek zachowania minimum 1,5 metra odstępu od innych zdających oraz komisji egzaminacyjnej; 

- unikanie tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną; 

- niedozwolone jest przebywanie na terenie Szkoły osób postronnych lub towarzyszących zdającym; 

- zdający nie mogą wnosić na teren Szkoły zbędnych rzeczy, w tym: 

książek, telefonów komórkowych, maskotek; 

- Szkoła nie zapewnia wody pitnej; 

- zaraz po wejściu na teren Szkoły należy zdezynfekować ręce w miejscu do tego przeznaczonym; 

- należy unikać przemieszczania się po Szkole, należy udać się bezpośrednio do sali egzaminacyjnej; 

- czekając na wejście do Szkoły lub sali egzaminacyjnej, zdający zachowują 

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos; 

Dalsze szczegółowe wytyczne będą podawane w kolejnych wiadomościach. 

Poniżej Harmonogram egzaminu zawodowego : 

Godz./sala Przy komputerze  

 8.00 
Sala 200 
 

BD.29   (12) IIIBa 
 
Operator: Smółka B. 
Przewodn.  Witek P. 
Członek:  Zapolska   O. 

 

 8.00 
Sala 200a 
 

BD.29   (8) IIIBa 
              (4) III Bb 
 
Operator: Zbylut S. 
Przewodn.  Sikora E. 
Członek:  Żabik W. 

 



8.00 
Sala 205 
 

BD.29 (9) III Bb 
 
Operator: Romer A. 
Przew.  Krzyk P. 
Członek:  Nalepa M. 

 

 8.00 
Sala 206 
 

BD.26 (4) IIIBr 
BD.17 (7) IIIBo 
AU.15 (1) IIIBd p 
 
Operator: Kukla P. 
Przewodn.  Legutko D. 
Członek:  Kozioł Z. 

 

10.00 
Sala 200 

BD.04   (8) 3za 
              (4) 3zb 
  
Operator:  Smółka B. 
Przew. Potępa M. 
członek: Kurek Z. 

  

 10.00 
Sala 200a 

BD.04  (4) 3zb 
AU.15  (7) 3s 
 
Operator:  Zbylut S. 
przewod.  Krzyk P. 
członek: Młodawska E. 

  

 
 
10.00 
Sala 205 

 
 
BD.05  (7) 3i 
             (4) IIIBi 
 
Operator: Sobczyk L. 
Przewod.  Legutko D. 
Członek:   Klimas I. 

 

 

 

 

 

 

 


