
 

Terminy egzaminów w zawodzie w sesji 1: styczeń- luty 2020  

w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku 

Egzaminy pisemne 

Kwalifikacja Data Godzina/ Miejsce Uwagi 

E.12 10 stycznia 2020r. 
(piątek) 

10.00  ul. Leśna 1A Zdający zgłaszają się co najmniej 30 minut 
przed czasem rozpoczęcia egzaminu- 
przydział do sal podany w gablocie w holu 
głównym szkoły. 

E.13 10 stycznia 2020r. 
(piątek) 

12.00  ul. Leśna 1A Zdający zgłaszają się co najmniej 30 minut 
przed czasem rozpoczęcia egzaminu- 
przydział do sal podany w gablocie w holu 
głównym szkoły. 

E.14 10 stycznia 2020r. 
(piątek) 

14.00  ul. Leśna 1A Zdający zgłaszają się co najmniej 30 minut 
przed czasem rozpoczęcia egzaminu- 
przydział do sal podany w gablocie w holu 
głównym szkoły. 

M.18 10 stycznia 2020r. 
(piątek) 

10.00  ul. Leśna 1A Zdający zgłaszają się co najmniej 30 minut 
przed czasem rozpoczęcia egzaminu- 
przydział do sal podany w gablocie w holu 
głównym szkoły. 

M.12 10 stycznia 2020r. 
(piątek) 

12.00  ul. Leśna 1A Zdający zgłaszają się co najmniej 30 minut 
przed czasem rozpoczęcia egzaminu- 
przydział do sal podany w gablocie w holu 
głównym szkoły. 

M.42 10 stycznia 2020r. 
(piątek) 

14.00  ul. Leśna 1A Zdający zgłaszają się co najmniej 30 minut 
przed czasem rozpoczęcia egzaminu- 
przydział do sal podany w gablocie w holu 
głównym szkoły. 

 

 



 

 

Terminy egzaminów w zawodzie w sesji 1: styczeń- luty 2020  

w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku 

Egzaminy praktyczne 

Kwalifikacja Data Godzina/Miejsce Uwagi 

E.13 (forma ,,wk”)  7 lutego 2020 r. 
(piątek) 

8.00 
ul. Leśna 1A 

 wszyscy zdający 

E.14 (forma ,,dk”) 13 stycznia 2020 r. 
(poniedziałek) 

8.00/12.00/16.00 
 ul. Leśna 1A 

wg indywidualnych harmonogramów* 

M.18 (forma ,,w”) 11 stycznia 2020r. 
(sobota) 

12.00 
ul. Żytnia 10 (warsztaty szkolne) 

wszyscy zdający 

M.12 (forma ,,w”) 11 stycznia 2020r. 
(sobota) 

8.00  
ul. Żytnia 10 (warsztaty szkolne) 

wszyscy zdający 

M.42 (forma ,,d”) 9 stycznia 2020r. 
(czwartek) 

13.00 
ul. Leśna 1A 

wszyscy zdający 

*Indywidualne harmonogramy do odbioru u wychowawców klas ( absolwenci odbierają w sekretariacie szkoły) 

 


