
INFORMACJA dla absolwentów TKŚ oraz ZSZ nr 3  
przystępujących w czerwcu 2015 do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  

(„STARY” EGZAMIN) 

 

ETAP PISEMNY (TKŚ i ZSZ nr 3) 
 

przeprowadzony zostanie dla wszystkich absolwentów  
15 czerwca 2015 (poniedziałek) w godz. 12.00 – 14.00  

 
Do szkoły należy przybyć najpóźniej na godz. 11.30. Na egzaminie można mieć wyłącznie: 
 

 długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem 
 dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość 
 naklejki kodowe 

Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych środków łączności oraz kalkulatorów! 
 
Etap pisemny egzaminu odbędzie się w następujących salach: 
 

zawód sala 

Technik budownictwa 103 i 104 

Technik ochrony środowiska 105 

Technik urządzeń sanitarnych 108 

Technik informatyk 106 i 107 

Technik geodeta świetlica 

Technik drogownictwa świetlica 

Murarz 105 

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 105 

 
ETAP PRAKTYCZNY (TKŚ) 

 
przeprowadzony zostanie w następujących terminach i salach: 
 

zawód data godzina sala 

Technik budownictwa 16 czerwca 2015 9.00 – 12.00 świetlica 

Technik ochrony środowiska 16 czerwca 2015 9.00 – 12.00 107 

Technik urządzeń sanitarnych 16 czerwca 2015 9.00 – 12.00 108 

Technik drogownictwa 16 czerwca 2015 9.00 – 12.00 świetlica 

 
Technik informatyk 

16 czerwca 2015 - I tura 9.00 – 13.00  
102 16 czerwca 2015 - II tura 15.00 – 19.00 

17 czerwca 2015 - I tura 9.00 – 13.00 

17 czerwca 2015 - II tura 15.00 – 19.00 

 
 
Technik geodeta 

16 czerwca 2015 - I tura 9.00 – 13.00  
 
sala gimnastyczna 

16 czerwca 2015 - II tura 15.00 – 19.00 

17 czerwca 2015 - I tura 9.00 – 13.00 

17 czerwca 2015 - II tura 15.00 – 19.00 

18 czerwca 2015 – I tura 9.00 – 13.00 

Uwagi: 
Szczegółowy harmonogram etapu praktycznego dla zawodów technik geodeta i technik informatyk-  
w załączeniu 
 
Do szkoły należy przybyć najpóźniej na godz. 8.30 (I tura) lub na 14.30 (II tura).  
Na egzaminie można mieć wyłącznie: 

 długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem 

 dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość 
 naklejki 

oraz ponadto: 
 kalkulator prosty, ołówek, gumkę ,temperówkę, linijkę (dotyczy TB, TD, TOŚ, TUS) 
 kalkulator (z funkcjami trygonometrycznymi!), ołówek, gumkę, temperówkę,  linijkę, ekierkę (dotyczy TG) 

 
Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych środków łączności! 

 
ETAP PRAKTYCZNY (ZSZ nr 3) 

 
W roku 2015 – BRAK ZDAJĄCYCH 

 

Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - 28 sierpnia 2015  
w sekretariacie szkoły. 


