Komisje i terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wg podstawy
programowej z 2017 „nowy egzamin 2017” tzw. SIOEPKZ w Zespole Szkół Nr 2 im. ks. prof.
J. Tischnera.
PODSTAWA 2017
ETAP TEORETYCZNY
18 czerwca 2019 (wtorek, etap teoretyczny)
Komisje Zespołu Nadzorującego (ZN)
czas trwania egzaminu 60 min.
egzamin godz. 10:00
Technik obsługi turystycznej 422103 – egzamin w wersji elektronicznej!
TG. 14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych, zmiana II, egz. godz. 10:00, zbiórka godz.
9:30,
Sala 201 – 12 osób
Operator systemu – Edyta Adamczyk-Antulis
Sala 204 – 11 osób
Operator systemu – Irena Sozańska
Technik hotelarstwa, 422402 - wersja papierowa
TG. 12 Planowanie i realizacja usług w recepcji, zmiana I, egz. godz. 10:00, zbiórka godz. 9:30,
Sala 303 – 17 osób
Technik eksploatacji portów i terminali, 333106- wersja papierowa
AU.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach, zmiana I, godz.10:00, zbiórka godz. 9:30,
Sala 304 – 10 osób
Technik ekonomista, 331403 - wersja papierowa
AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji – , zmiana I, godz.10:00, zbiórka godz.
9:30,
Sala 307 – 10 osób
Sala 306 – 9 osób

ETAP PRAKTYCZNY
Zespół Nadzorujący Część Praktyczną (ZNCP)
Terminy i czas trwania egzaminu różnią się w zależności od kwalifikacji!
Egzaminy godzina:

9:00

17 czerwca 2019 – poniedziałek, zbiórka godz. 8:30, egz. godz. 9:00, egzaminy typu „d”
(dokumentacja),
Technik hotelarstwa, 422402
TG. 12 Planowanie i realizacja usług w recepcji, 150 min.
Sala 303 – 17 osób
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Technik obsługi turystycznej 422103
TG. 14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych, 150 min.
Sala 306 – 11 osób
Sala 304 – 12 osób
Technik eksploatacji portów i terminali, 333106
AU.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach, 180 min.
Sala 307 – 10 osób
Przewodniczący ZNCP – Tomasz Goździk (n-l fotografii)
Członek ZNCP (osoba zatrudniona w innej szkole) - Sylwia Rośczak

26 czerwca 2019 – środa, zbiórka godz. 8:30, egz. godz. 9:00, egzaminy typu „dk”
(dokumentacja komputerowa), 180 min
Technik ekonomista, 331403
AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, 180 min.
Sala 204 – 10 osób, asystent techniczny: Bartłomiej Polak
Sala 205 – 9 osób, asystent techniczny: Edyta Adamczyk-Antulis

Uwaga!
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych
Zdający na egzamin pisemny przynoszą :
•
•
•

dokument tożsamości
przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
Uwaga! Na części pisemnej oraz elektronicznej uczeń może mieć kalkulator prosty

Zdający na egzamin praktyczny przynoszą:
•
•
•
•

dokument tożsamości
przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym tuszem /atramentem
kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka - zawody: technik logistyk, technik portów
i terminali
kalkulator prosty – technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej.
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