Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie
Sesja styczeń - luty 2021
Technikum
Termin egzaminu: 11 stycznia 2021 r. (poniedziałek),
Miejsce: sala nr 1 (s. gim. mała) - ZSOiZ w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8,
Nazwa zawodu i symbol: T. usług fryzjerskich – 514105
* kwalifikacja – AU.26. - projekt. fryzur – godz. 9.00 (I zm.) – czas trwania – 120
minut,

Nazwa zawodu i symbol: T. żywienia i usług gastronomicznych – 343404
* kwalifikacja – TG.16. - organizacja żywienia i usług gastronomicznych –
godz. 13.00 (II zm.) – czas trwania – 150 minut,
Przybory, które zdający może ze sobą zabrać na egz. praktyczny oprócz
długopisu z czarnym wkładem i długopisu zapasowego:
* kwalifikacja – AU.26 – gumka zwykła, linijka, temperówka, chusteczki higieniczne zwykłe,
ołówki: 2H, H, HB i 3B, kredki ołówkowe miękkie 12 kolorów, cienkopis czarny,
* kwalifikacja - TG.16. – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka i temperówka,

Ważne informacje:
- na egzamin zgłaszamy się 60 minut przed jego rozpoczęciem,
- obowiązuje strój galowy,
- przynosimy ze sobą: dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL,
- listy zdających będą wywieszone na tablicy ogłoszeń (I piętro) i drzwiach sal egz.
- stosujemy się do procedur związanych z pandemią (maski, dezynfekcja rąk, zachowanie
dystansu)
Informacje dotyczące egzaminu dostępne są na następujących stronach internetowych:
- www.oke.lomza.pl
- www.cke.edu.pl
- www.zsoiz-ciechanowiec.pl (zakładka egzamin zawodowy)

Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie - styczeń - luty 2021
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Termin egzaminu: 11 stycznia 2021 r. (poniedziałek),
Miejsce: sala nr 1 (s. gim. mała) - ZSOiZ w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8,

Nazwa zawodu i symbol: Technik rolnik – symbol zawodu - 314207:
* kwalifikacja – RL.16./R.16- org. i nadzorowanie produkcji rolniczej – godzina
13.00 (II zmiana) – czas trwania – 180 minut
Przybory, które zdający może ze sobą zabrać na egz. praktyczny oprócz długopisu z
czarnym wkładem i długopisu zapasowego:
* kwalifikacja – RL.16./R.16 – kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka
Nazwa zawodu i symbol: Rolnik – 613003:

* kwalifikacja - RL.03. - prowadzenie produkcji rolniczej – 180 minut
Miejsce
egzaminu
Budynek ZSOiZ
w Ciechanowcu
ul. Szkolna 8
lub
Gosp. rolne
Koce Schaby 12

Termin
egzaminu
18.01.2021 r.
poniedziałek

Zmiana

Uczniowie zdający

I zm. godz. 9.00

1. Biały Tomasz
2. Bogucka Daria
3. Brzeziński Tomasz
4. Czarkowska Sylwia
5. Dawidziuk Adam
1. Dąbkowski Marcin
2. Gieros Kamil
3. Kamiński Mateusz
4. Kosiński Wojciech
5. Krasowski Mateusz
1. Krzyżanowski Patryk Andrzej
2. Łuba Łukasz
3. Marchela Adam
4. Parzonko Magdalena
5. Poniatowski Dawid
1. Kendzierski Arkadiusz
2. Kos Adrian
3. Koc Krystian
4. Krawczyk Mateusz
5. Stańczuk Sebastian
1. Puch Andrzej
2. Puchalski Karol
3. Puchalski Łukasz
4. Siemieńczuk Maciej
5. Sternik Marcin
1. Twarowski Przemysław
2. Tymińska Aleksandra
3. Wojciuk Michał
4. Wojtkowska Paulina
5. Ziółkowski Kamil
1. Pęska Barbara
2. Jankowska Agnieszka
3. Klajna Rafał
4. Klajna Mateusz

II zm. godz. 15.00

19.01.2021 r.
wtorek

I zm. godz. 9.00

II zm. godz. 15.00

20.01.2021 r.
Środa

I zm. godz. 9.00

II zm. godz. 15.00

21.01.2021 r.
Czwartek

I zm. godz. 9.00

Ważne informacje:
- na egzamin zgłaszamy się 60 minut przed jego rozpoczęciem,
- przynosimy ze sobą długopis z czarnym tuszem + drugi zapasowy,
- przynosimy ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL,
- zabrać ze sobą odzież roboczą, nakrycie głowy, obuwie robocze, rękawice jednorazowe,
- listy zdających będą wywieszone na tablicy ogłoszeń (I piętro) i drzwiach sal egz.
- stosujemy się do procedur związanych z pandemią (maski, dezynfekcja rąk, zachowanie
dystansu)
Informacje dotyczące egzaminu dostępne są na następujących stronach internetowych:
- www.oke.lomza.pl
- www.cke.edu.pl
- www.zsoiz-ciechanowiec.pl (zakładka egzamin zawodowy)

